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Förord 

 
 

Vi vill rikta ett stort tack till industriföretaget som gett oss förtroendet att undersöka deras 

fabrik och som tagit emot oss med öppna famnar. Vi tackar alla intervjupersoner för deras 

frivilliga engagemang och tid, det är tack vare dem som vi idag har en färdig uppsats. Vi har 

även vår kontaktperson från företaget att tacka som föreslog studiens syfte. Hen har även 

servat oss med kontaktuppgifter och annan fakta som vi behövt i vårt arbete.  

 

Vad gäller studiens formalia och språk vill vi tillägna ett stort tack till Jonas Forssell som 

under våren avsatt mycket tid och energi till vår uppsats. Jonas reflektioner och åsikter har 

varit till stor hjälp och förbättrat vår uppsats.  

 

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Tuula Bergqvist för hennes funderingar och 

reflektioner som bidragit till förbättringar i uppsatsen. 

 

Stort tack! 

 

I arbetet har vi samarbetat då vi dragit nytta av varandras styrkor och varit öppna med våra 

svagheter. Vi har således inte arbetat sida vid sida under hela processen utan vi har valt att 

ansvara för olika områden och delar. Oavsett vem som haft huvudansvar har både varit högst 

involverade i alla delar. Med detta vill vi förtydliga att vi haft lika stor arbetsinsats och tar 

därmed lika stort ansvar för materialet och resultatet. 

 

Linn Forssell och Susanne Nilsson 

Karlstad, maj 2019 

 

  



Sammanfattning 

 
 

Vi fick i uppdrag av en tidigare kontakt i ett svenskt industriföretag att undersöka varför de 

kollektivanställda i en av deras fabriker upplever att de inte mår psykiskt bra. Utifrån detta har 

vi gjort en kvalitativ studie där datainsamlingstekniker som observation, dokument och 

intervjuer använts. Totalt genomfördes nio semistrukturerade intervjuer där åtta av dem 

genomfördes med olika kollektivanställda för att undersöka och förstå deras upplevelser och 

känslor om problematiken. Intervjuerna syftade till att hitta orsakerna till problematiken. Den 

nionde intervjun genomfördes med en representant från ledningen då vi bland annat skulle 

förstå hur ledningen vill att de olika kommunikationssätten skulle fungera. Materialet som 

samlades in transkriberades och bearbetades med en Grounded Theory-inspirerad teknik då vi 

kodade materialet inom olika ämnen.  

 

I studien redogörs föreskrifter, teorier, modeller och begrepp som är av relevans. I 

analyskapitlet redogör vi för fyra områden som vi anser orsakar problematiken. Områdena 

handlar om arbetsmiljö, kommunikation, relationer och arbetsprocessen. Analysmaterialet 

konkretiseras senare i det sista kapitlet där vi svarar på syftet och frågeställningarna. I kapitlet 

framgår att orsakerna som vi funnit främst handlar om en bristande struktur i företaget 

tillsammans med den bristfälliga kommunikationen. De olika områdena som vi diskuterar i 

analyskapitlet ser vi som orsaker som efterföljts av den bristfälliga kommunikationen på 

arbetsplatsen och strukturen. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Industri, Karasek, Kasam, Kommunikation 
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1. Inledning 

 
 

Under de senaste åren har det via olika nyhetskanaler presenterats att den psykiska ohälsan i 

samhället ökat. Detta har aktualiserats då fler än någonsin drabbas av bland annat utmattning 

och stress (TT 2018). I dagens samhälle har arbetsgivarna ett stort ansvar för individers hälsa 

genom sitt långtgående arbetsmiljöansvar (arbetsmiljölagen SFS 1977:1160). Hur 

arbetsmiljöarbetet ska bedrivas regleras främst i arbetsmiljölagen som trädde i kraft 1 juli 

1978. Lagen har som syfte att förebygga ohälsa och olycksfall genom att uppnå en god 

arbetsmiljö. Utöver arbetsmiljölagen regleras även arbetsmiljöarbetet av arbetsmiljöverkets 

olika föreskrifter (Blekemo & Gurmu 2018, s 18). 

 

Området arbetsmiljö är en viktig del för att en organisation ska fungera på ett bra sätt. 

Arbetsgivaren är den part som har huvudansvaret för området medan arbetstagarna har ett 

skyddsansvar (Prop. 1976/77:149, s 1 f). Arbetsgivarens huvudansvar innefattar främst att de 

har ett långtgående ansvar för att arbetstagarna dels ska vara friska, både fysiskt som 

psykosocialt, men även för att arbetet anpassas till den anställdes särskilda behov. 

Arbetstagarens ansvar innefattar att hen ska använda skyddsutrustningarna hen blivit tilldelad 

samt använda den skyddsanordning som finns på arbetsplatsen. Arbetstagaren ska även utföra 

sitt arbete på ett sätt att hen minimerar risker för ohälsa och olycksfall. Utöver båda parternas 

olika ansvar har de gemensamt skyldighet att tillsammans främja och skapa en sund 

arbetsmiljö på arbetsplatsen (Prop. 1976/77:149, s 1 f).  

 

Företaget som undersöks i studien är en koncern inom verkstadsindustrin som har fabriker 

placerade i olika svenska städer. Koncernen i sig har endast funnits i några år, men med sina 

fabriker finns en historia inom koncernen som sträcker sig från 1800-talets första hälft. I 

studien är det endast en av fabrikerna som undersökts. I fabriken är det främst äldre män som 

representerar de kollektivanställda (medarbetarna som arbetar i produktionen). Majoriteten av 

de kollektivanställda har jobbat på fabriken under många år, en del har jobbat där över 30 år. 

Arbetstagarna är vana med omorganiseringar och har trots samma arbetsplats jobbat för en rad 

olika arbetsgivare. Då fabriken historiskt haft olika ägare har fabriken haft olika namn även 

om verksamheten varit densamma. Under samma period som vår undersökning genomfördes 

stod fabriken inför ännu en omorganisering. Denna omorganisation beror inte på att de bytt 

ägare utan för att ledningen vill organisera om företagets struktur. Med struktur menar vi 

genomgående i studien hur verksamheten är organiserad och hur arbetet bedrivs.  

 

Under fjolåret genomfördes en intern enkätundersökning i fabriken. Undersökningen visade 

att en del av de kollektivanställda upplever att de inte mår psykiskt bra, men den påvisade inte 

vad som orsakat resultatet. Företaget ville därför genomföra en mer omfattande studie för att 

finna orsaken eller orsakerna till problematiken. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Med tanke på fabrikens problematik är studiens syfte att skapa djupare förståelse kring vad 
som inte fungerar på arbetsplatsen och som i sin tur kan orsaka de kollektivanställdas 
upplevelser av att de inte mår psykiskt bra. Detta har gjorts med hjälp av följande 
frågeställningar: 
 

 Hur upplever de kollektivanställda den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på 
arbetsplatsen? 

 Hur fungerar kommunikationen på arbetsplatsen? 
 Vad är det som orsakar problematiken på arbetsplatsen? 

 

1.2 Avgränsning 

Studien utfördes i en av fabrikerna i en svensk industrikoncern som vi haft kontakt med 
tidigare. Studien utfördes hos dem då vi ville skriva uppsatsen mot ett företag och såg 
koncernen som intressant. Arbetet är avgränsat att den endast undersöker de kollektivanställda 
i en av koncernens fabriker. Vi väljer därmed att bortse från koncernens övriga fabriker och 
tjänstemännen på arbetsplatsen där studien genomförts. 
 

1.3 Disposition 

Efter inledningen följer ett kapitel som redogör för de teorier som används i studien. Därefter 
kommer ett kapitel där vi tar upp det metodval som vi valt. I kapitlet beskriver vi hur vi gått 
tillväga i studien. Efter metodkapitlet följer analys och resultat. Där tar läsaren del av 
materialet som samlats in samtidigt som det sätts i relation till den teoretiska referensramen 
samt våra tankar och åsikter. I kapitlet finns fyra olika delar som beskriver studiens resultat. 
Det avslutande kapitlet är en slutdiskussion där vi besvarar frågeställningarna. Där diskuterar 
vi studiens styrkor och svagheter samt framtida undersökningar som kan vara av intresse för 
företaget.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel redovisas olika begrepp, modeller, figurer, undersökningar och områden 
som är av relevans för studien. Kapitlet börjar med området arbetsmiljö där studien främst 
fokuserar på systematiskt arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Därefter följer en del om medarbetares upplevda hälsa eller ohälsa där det redogörs 
huruvida begreppen krav, kontroll och socialt stöd påverkar arbetstagares hälsa och mående. 
Som tredje del i kapitlet redovisas skillnaderna mellan en person som inte tar sig igenom en 
svår situation på ett bra sätt jämfört med en person som kan hantera en svår situation. I den 
fjärde delen redogörs kommunikation på arbetsplatser. Delen tar bland annat upp hur 
arbetstagare och arbetsgivare kommunicerar samt vad som orsakar kommunikationsproblem. 
Sist i kapitlet presenteras konflikter på arbetsplatsen. Vi går igenom vad som vanligen 
orsakar konflikter mellan kollegor och vad konflikterna kan handla om. 

 
 

2.1 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö presenteras i vår studie då de kollektivanställdas mående innefattas av den 
fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Ämnet har länge intresserat både forskare och 
arbetsmarknadens parter som haft störst fokus på att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagarna 
(Eriksson & Larsson 2009, s 137). Ett av skälen till varför arbetsgivaren intresserat sig för 
arbetsmiljö är för att det påstås gynna företagets produktivitet och effektivitet. Något som 
flera påvisat, bland annat Appelbaum, et al. (2000 refererad i Eriksson & Larsson 2009, s 137) 
som i sin forskning kom fram till att förbättringar inom arbetsmiljön resulterade i ökad 
produktivitet. Det finns dock de som bevisat motsatsen, en av dessa är Perrow (1986 refererad 
i Eriksson & Larsson 2009, s 137) som med sin 40 år långa forskning inte hittade något 
samband. I vår uppsats utgår vi från att arbetsmiljön påverkar produktiviteten och 
effektiviteten. 
 
Vad arbetsmiljö egentligen innebär har Lennerlöf (1981 refererad i Eriksson & Larsson 2009, 
s 135) beskrivit genom sitt konstaterande att arbetsmiljön innefattar “alla de faktorer som 
omfattar individen i dennes arbete”. Faktorerna som Lennerlöf nämner i sin definition handlar 
bland annat om fysiska och psykosociala faktorer (Eriksson & Larsson 2009, s 135). Trots 
många faktorer har det allmänna intresset för arbetsmiljön, enligt Eriksson och Larsson (2009, 
s 140), idag riktats mot den psykosociala arbetsmiljön. Författarna menar att det är ett resultat 
av att de fysiskt tyngsta arbetena försvunnit. Trots det har inte problemen inom den fysiska 
arbetsmiljön försvunnit. Problemen har endast ändrat karaktär.  
 

2.1.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras av arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, som 
likt sitt syfte heter “Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1, s 2). Föreskriften kallas för 
SAM och redogörs i vår studie för att förtydliga och skapa förståelse för hur 
arbetsmiljöarbetet fungerar och hur arbetsgivaren bör agera. Föreskriften är tvingande vilket 
betyder att alla måste följa det som regleras i varje paragraf (AFS 2015:4, s 2). Det går således 
inte att avtala bort föreskriften med till exempel kollektivavtal. Vid varje paragraf finns 
kommentarer som arbetsmiljöverket benämner som “allmänna råd”. Med de allmänna råden 
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vill arbetsmiljöverket ge exempel hur en arbetsgivare kan arbeta med paragraferna och 
implementera dem i arbetet. Råden är inte tvingande utan endast rekommendationer. Vi har 
valt att redogöra några av råden då vi anser att de tydliggör och ger bra exempel för hur 
arbetet kan utföras. 
 
Föreskriften (AFS 2001:1, s 3) omfattar arbetet som arbetsgivaren genomför för att främja en 
god arbetsmiljö genom att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren har det yttersta 
ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet även om arbetstagaren har vissa skyldigheter 
(se kapitel 1). Arbetet kan delas in i fyra delar, undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa 
upp/kontroll (Blekemo och Gurmu 2018, s 24). Delarna ska arbetsgivaren alltid arbeta med 
genom att ständigt påbörja nästa del/steg när den föregående är avslutad. Med detta kan 
arbetsprocessen avbildas med hjälp av ett hjul som ständigt är i rullning.  
 

 
Figur 1. SAM-hjulet 
Källa: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-
arbetsmiljoarbete-sam/ 
 
Arbetet är en ständigt pågående process. I föreskriften (AFS 2001:1, s 4) beskrivs att 
processen årligen ska följas upp för att förändra och förbättra arbetet. Detta då verksamheten i 
framtiden kommer att stå inför nya risker och förutsättningar (Blekemo & Gurmu 2018, s 26). 
 
Undersöka 
Den första delen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, undersöka, menar Blekemo och 
Gurmu (2018, s 25; AFS 2001:1, s 3 f) handlar om att arbetsgivaren ska kartlägga alla risker 
som finns i verksamheten, såväl fysiska som psykosociala. Arbetet ska arbetsgivaren utföra 
fortlöpande främst för att fånga alla risker som finns. Författarna menar att det nästintill är 
omöjligt att lyckas fånga alla risker vid samma tillfälle men även att arbetet förändras över 
tid. Därmed kan nya risker uppkomma efter det att kartläggningen 
genomförts.  Kartläggningen kan göras på flera olika sätt, till exempel genom skyddsronder 
eller olika arbetsplatsträffar, men det ska göras på ett sätt som gör att arbetsgivaren kan se de 
signaler och trender som måste åtgärdas (Blekemo & Gurmu 2018, s 25). Enligt 
arbetsmiljöverket (AFS 2011:1, s 13) är medarbetarsamtal det mest framgångsrika 
tillvägagångssättet. 
 
Riskbedöma 
När arbetsgivaren identifierat de risker som finns på arbetsplatsen vid kartläggningen ska 
riskerna bedömas (Blekemo & Gurmu 2018, s 25). Arbetet går till nästa steg i processen, 
riskbedömning. Bedömningen ska göras skriftlig där riskerna och graden av hur allvarliga de 
är redovisas. För att riskbedömningen ska göras korrekt måste de ansvariga som arbetar med 
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processen ha tillräcklig kompetens och kunskap (AFS 2001:1, s 3 f). Blekemo och Gurmu 
(2018, s 25) menar att arbetsgivaren och de som har någon form av ansvar för 
arbetsmiljöarbetet behöver utbildas inom ämnet. Det är inte bara arbetsgivaren som behöver 
ha kunskaper kring arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1, s 3 f). I föreskriften framgår att 
arbetstagarna ska ges möjligheten att påverka och medverka i arbetet. Ska arbetstagarna 
medverka måste även de ha tillräckliga kunskaper, framförallt för att utföra sina 
arbetsuppgifter på ett säkert sätt.  
 
Åtgärda 
Den tredje delen i det systematiska arbetsmiljöarbetet är, som nämnts tidigare, att åtgärda 
riskerna (AFS 2001:1, s 3 f). De risker som går att åtgärda på en gång ska åtgärdas medan de 
som tar längre tid ska dokumenteras i en skriftlig handlingsplan. I handlingsplanen ska 
åtgärden för den nuvarande risken redogöras. Det ska framgå vem som ansvarar för att 
åtgärden sker tillsammans med ett datum när åtgärden ska vara genomförd. Om det 
uppkommit fler risker som inte kan åtgärdas direkt ska dessa rangordnas genom att de 
åtgärder som prioriteras först står högst upp. Prioriteringen och rangordningen görs utifrån hur 
allvarliga riskerna är. Ju allvarligare en risk är desto högre prioritet (AFS 2001:1, s 3 f). 
 
Följa upp/kontroll 
Den sista delen som ska göras, innan arbetsgivaren ska undersöka arbetsplatsen igen, är en 
uppföljning av åtgärderna (AFS 2001:1, s 4). Vid uppföljningen ska åtgärderna vara 
genomförda och bidragit till den effekt som önskades. Om det inte blivit som arbetsgivaren 
tänkt ska åtgärden eller åtgärderna kompletteras tills dess att önskad effekt uppnås.  
 
Föreskriften (AFS 2001:1, s 3) redogör även för att arbetsgivare måste arbeta fram en policy 
inom arbetsmiljö som beskriver de arbetsförhållanden som eftersträvas för att uppnå en 
tillfredsställande arbetsmiljö. Med hjälp av arbetsmiljöpolicyn, som ska vara skriftligt 
dokumenterad om det finns minst tio anställda, ska arbetsgivaren förhindra ohälsa och 
olycksfall. Utöver policyn ska arbetsgivaren ha skriftligt dokumenterade rutiner som beskriver 
hur det systematiska arbetet ska utföras. Policyn beskriver de mål som arbetsgivaren ska 
uppnå med hjälp av rutinerna (AFS 2001:1, s 3). 
 

2.1.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön omfattas av en föreskrift från arbetsmiljöverket 
som heter AFS 2015:4 och kallas OSA. Föreskriften är, likt föreskriften om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, tvingande (AFS 2015:4, s 2). Även denna har allmänna råd som endast är 
rekommendationer men som ändå redogörs för i kapitlet. Föreskriften är ett verktyg som 
reglerar den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser. Då de kollektivanställdas mående 
bland annat innefattas av den psykosociala arbetsmiljön behandlas föreskriften i vår studie.  
 
Föreskriften uppkom då det dels saknades lagstiftning och föreskrifter som behandlade den 
psykosociala arbetsmiljön, men även för att det saknades förhållningssätt inom arbetsmiljön 
för tjänstemännen på arbetsmarknaden (Blekemo & Gurmu 2018, s 44). Detta då 
arbetsmiljölagen främst är riktad mot den fysiska arbetsmiljön i industrin. Föreskriften 
arbetades fram och fick syftet att främja en bra arbetsmiljö genom att hindra eventuella risker 
som orsakar ohälsa inom de organisatoriska och sociala förhållandena. Arbetsgivaren ska 
skapa mål för verksamheten som varje arbetstagare ska känna till. Därmed är det alltid 
arbetsgivaren som bär huvudansvaret och därför riktas föreskriften främst mot arbetsgivaren. 
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Ansvaret och arbetet delas i föreskriften in i tre olika områden, arbetsbelastning, arbetstid 
samt kränkande särbehandling (AFS 2015:4, s 8 ff). 
 
Arbetsbelastning 
I föreskriften (AFS 2015:4, s 8 ff) redogörs tre paragrafer om arbetsbelastning. I paragraferna 
framgår det att arbetsgivaren ska försäkra sig om att en arbetstagares arbete inte leder till en 
ohälsosam arbetsbelastning. Med detta menas att de resurser som används, till exempel 
kompetens, kontroll i arbetet samt socialt stöd från bland annat chefer, ska anpassas till 
arbetet som ska utföras. Det är även av stor vikt att arbetstagarna ges möjligheten att signalera 
för höga krav och bristande resurser. I de allmänna råden beskrivs att detta görs bäst genom 
ett ledarskap där regelbunden dialog finns mellan medarbetaren och hens chef. Med dialogen 
mellan de två parterna kan arbetsgivaren lättare vidta de åtgärder som behövs. Exempel på 
sådana åtgärder är bland annat att minska arbetsmängden, tillämpa andra arbetssätt, öka 
bemanningen samt att få hjälp och stöd från kollegor. Vilka åtgärder som bör vidtas beror 
dock på varje enskild situation (AFS 2015:4, s 8 ff). 
 
I föreskriften (AFS 2015:4, s 9) beskrivs även att arbetsgivaren ska försäkra sig om att 
arbetstagaren känner till fem olika punkter. Punkterna handlar om att arbetstagaren vet: 
 

1. vilka arbetsuppgifter som hens tjänst innefattar, 
2. vilka resultat som hen ska uppnå i arbete, 
3. vilka sätt arbetet ska utföras på om det finns några särskilda förhållanden att anpassa 

arbetet för, 
4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras vid tidsbrist och 
5. vem eller vilka de kan få stöd av om hen behöver hjälp i sitt arbete.  

 
För att arbetsgivaren ska försäkra sig om att medarbetarna känner till dessa punkter står det i 
de allmänna råden (AFS 2015:4, s 9) att både arbetsgivaren och arbetstagarna fortlöpande går 
igenom de fem punkterna. Detta ska de göra tillsammans och det sker lämpligast genom 
dialog på arbetsplatsen.  
 
Arbetstid 
Det andra området, arbetstid, handlar om att förläggningen av arbetstiden inte får orsaka 
ohälsa och att arbetsgivaren har ett ansvar att vidta åtgärder för att motverka detta (AFS 
2015:4, s 10). Arbetstidens förläggning är extra viktigt vid till exempel skiftarbete, stor 
omfattning av övertidsarbete och långa arbetspass. Utöver detta bör arbetsgivaren även ge 
arbetstagaren tid för återhämtning. Arbetstid är något som regleras och behandlas mer i 
arbetstidslagen (SFS 1982:673). 
 
Kränkande särbehandling 
Det tredje och sista området, kränkande särbehandling, definieras i föreskriften där det 
tydliggörs att kränkande särbehandlingar är “Handlingar som riktas mot en eller flera 
arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför 
arbetsplatsens gemenskap” (AFS 2015:4, s 6). I föreskriften klargörs det att arbetsgivaren ska 
tydliggöra för alla på arbetsplatsen att kränkande särbehandling inte är acceptabelt (AFS 
2015:4, s 11 f). Arbetsgivaren ska även se till att arbetsmiljön inte kan orsaka kränkande 
särbehandling. Det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling görs lämpligast genom 
en skriftlig policy. Det är chefer och de som har de arbetsledande tjänsterna som har det 
yttersta ansvaret för arbetet. Det är även viktigt att chefer är uppmärksamma vid förhållanden 
kring bland annat konflikter och olika förändringar som kan få konsekvenser.  
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Vidare i föreskriften (AFS 2015:4, s 11 f) redogörs det att arbetsgivaren ska ha rutiner för hur 
de ska hantera situationer där kränkande särbehandling uppstår. I rutinerna ska det tydligt 
redogöras vem som tar emot informationen om kränkande särbehandling på arbetsplatsen, vad 
som händer med informationen och hur mottagaren ska hantera den. Det är viktigt att 
personen som tar emot informationen, som kan vara en chef eller ett skyddsombud, har rätt 
och tillräcklig kompetens samt att hen kan bedöma situationen opartiskt. Det ska även framgå 
hur den eller de utsatta kan få hjälp på snabbaste sätt och var hjälpen finns. Dessa rutiner ska 
alla på arbetsplatsen veta om och var de kan få tag på dem (AFS 2015:4, s 11 f). 
 

2.2 Hälsa och ohälsa i olika arbeten 

För att arbetstagarna på en arbetsplats ska må psykiskt bra och ha en god psykosocial 
arbetsmiljö menar Eriksson & Larsson (2009, s 143) att det krävs att flera delar i arbetet 
fungerar. Det handlar om sociala relationer, arbetets innehåll och organiseringen av arbetet. 
De sociala relationerna omfattar relationer mellan medarbetarna och relationen mellan 
medarbetare och chef. Med arbetets innehåll menas de arbetsuppgifter som en anställd ska 
utföra, medan organisering av arbete främst handlar om huruvida den anställde arbetar ensam 
eller tillsammans med kollegor (Eriksson & Larsson 2009, s 143). 
 
Eriksson och Larsson (2009, s 143) skriver att den psykosociala arbetsmiljön delas in i två 
olika synsätt. Det första kallas kvalifikationsperspektivet där forskare studerar arbetets krav i 
relation till arbetstagaren som utför uppgifterna. Det andra synsättet kallas stressperspektivet 
och handlar om stressreaktionerna som framkallas av arbetet. Någon som studerat den 
psykosociala arbetsmiljön är Robert Karasek (1979 refererad i Eriksson & Larsson 2009, s 
143 f). Karasek utarbetade en modell som i vår studie används för att förstå om bristerna vi 
funnit kan orsaka de kollektivanställdas dåliga mående. I modellen kombineras 
kvalifikationsperspektivet och stressperspektivet och tillsammans bildar de fyra olika typer av 
arbeten (Eriksson & Larsson 2009, s 143f).  
 

 
Figur 2. Krav/kontroll-modell 
Källa: Karasek 1983 refererad i Eriksson & Larsson 2009, s 144 
 
De fyra arbetena utformas genom olika kombinationer av de två begreppen arbetskrav och 
egenkontroll (Eriksson & Larsson 2009, s 144 f). Med arbetskrav menas de fysiska och 
psykosociala krav som ställs på den anställda för att hen ska utföra sina arbetsuppgifter. 
Arbetskrav som ses som höga handlar bland annat om farlig utrustning eller luftföroreningar 
men även tidsbrist eller enformigt arbete. Om en arbetstagare har höga krav ökar såväl 
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lärandet som stressen (Kasl 1996 refererad i Van der Doef & Maes 1999; Wall, et al. 1996 
refererad i Van der Doef & Maes 1999). 
 
Det andra begreppet, egenkontroll, delas upp i två olika delar (Eriksson och Larsson 2009, s 
145; Karasek 1985 refererad i Van der Doef & Maes 1999). Den första delen inriktas mot 
arbetets kvalifikationsgrad som handlar om hur den anställde kan lära sig nya saker men även 
i hur stor grad den anställde får nytta av sina färdigheter. Den andra delen är den anställdes 
beslutsmöjligheter som handlar om i vilken grad den anställde kan påverka arbetets upplägg. 
Om en arbetstagare har hör egenkontroll utifrån de båda inriktningarna ökar lärandet medan 
stressen minskar (Kasl 1996 refererad i Van der Doef & Maes 1999; Wall, et al. 1996 
refererad i Van der Doef & Maes 1999). 
 
I modellen finns även två olika diagonaler, stressdiagonalen och aktivitetsdiagonalen 
(Karasek 1979 refererad i Eriksson och Larsson 2009, s 143 f; Van der Doef & Maes 1999). 
Stressdiagonalen, som går genom lågstressarbeten och högstressarbeten, handlar om risken 
för ohälsa. Risken ökar ju längre ut på diagonalen ett arbete återfinns. Diagonalen visar att de 
arbeten där det är högst risk för ohälsa befinner sig i högstressarbeten. Den andra diagonalen, 
aktivitetsdiagonalen, är stressdiagonalens motsats och istället för ohälsa handlar den om 
medarbetarens välmående. Ju längre ut på aktivitetsdiagonalen ett arbete finns desto mer 
intressanta, stimulerande och utvecklande är arbetena. Den här diagonalen går genom de 
passiva- och de aktiva arbetena, där Karasek (1979 refererad i Eriksson och Larsson 2009, s 
143 f; Van der Doef & Maes 1999) menar att de arbeten där medarbetarna mår som bäst finns 
vid de aktiva arbetena. 
 
Eriksson och Larsson (2009, s 144) påpekar även likheter och skillnader mellan arbetena där 
medarbetarna mår som bäst och de arbeten där medarbetaren löper störst risk för ohälsa, det 
vill säga de aktiva arbetena och högstressarbetena. Arbetena har gemensamt att de båda har 
höga arbetskrav medan skillnaden är graden av egenkontroll. Vid de aktiva arbetena är 
egenkontrollen hög medan egenkontrollen vid högstressarbetena är låg. Med detta konstaterar 
författarna att det är balansen mellan arbetskraven och egenkontrollen som skiljer arbetena 
och som leder till hälsa respektive ohälsa. Balansen menar författarna signalerar betydelsen av 
en god och väl fungerande arbetsmiljö (Eriksson & Larsson 2009, s 144). 
 
Modellen har senare vidareutvecklats genom att Jeff Johnson (1986, 1991 refererad i Eriksson 
& Larsson 2009, s 144 f) lagt till begreppet socialt stöd och utvecklat fyrfältaren till en 
flerdimensionell modell. Den vidareutvecklade modellen har åtta olika arbetstyper där de 
tidigare arbetstyperna delats in i isolerade, om det sociala stödet är lågt, och kollektiva, om 
det sociala stödet är högt. Med utvecklingen förtydligade Johnson det sociala stödets 
betydelse för individens hälsa. Eriksson och Larsson (2009, s 144) beskriver det sociala stödet 
som en buffert när det är obalans mellan de två andra begreppen i modellen. 
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Figur 3. Krav/kontroll/stöd-modell 
Källa: Johnson 1991, Aronsson 1987 refererad i Eriksson & Larsson 2009 
 
Begreppet socialt stöd kan delas upp i emotionellt-, värderande- och instrumentellt stöd 
(Eriksson & Larsson 2009, s 144 ff). Det emotionella stödet handlar om hur omtyckt en 
anställd upplever sig vara på arbetsplatsen och om huruvida hen upplever att ledningen bryr 
sig om hen som person. Det värderande stödet bygger på om den anställde får positiv kritik 
och det instrumentella stödet omfattar samarbetet på arbetsplatsen. De tre olika sociala stöden 
kan komma från två olika källor. Antingen från de överordnade, främst den närmsta chefen 
men även ledning, eller arbetskollegorna (Eriksson & Larsson 2009, s 144 ff).  
 
Även om samhället idag tror att det sociala stödet är hälsofrämjande är det ännu inte bevisat 
(Nordin 2010, s 46). Det finns dock två hypoteser som stödjer antagandet. Den första 
hypotesen kallas bufferthypotesen och menar att om en person upplever att det sociala stödet 
är tillgängligt vid en stressad situation skyddas hen mot stressen genom stödet. Med 
bufferthypotesen menas att hög grad av egenkontroll mildrar graden av arbetskrav (Van der 
Doef & Maes 1999). Den andra hypotesen, direkteffekthypotesen, påstår istället att personer 
som upplever att de har starkt socialt stöd från sin omgivning inte påverkas på samma sätt 
som en person som upplevs ha lågt socialt stöd (Cohen & Wills 1985 refererad i Nordin 2010, 
s 46). Hur en person upplever det sociala stödet är dock högst individuellt och bygger på 
individens tidigare erfarenheter av olika relationer samt hur hen anknyter sig till andra 
människor i omgivningen (Nordin 2010, s 46).  
 

2.3 Hantering av svåra situationer 

Aron Antonovsky har under flera år sökt efter orsaken till varför en del människor klarar 
svåra situationer på ett bra sätt medan andra inte gör det (Hanson 2004, s 109 ff). Hans studier 
resulterade i en teori som han benämner som kasam och som innebär “känslan av ett 
sammanhang”. Teorin används i vår studie då den, likt krav/kontroll/stöd-modellen, bidrar 
med förståelse för vad orsakerna kan leda till. Antonovsky antydde i början av arbetet med 
utformningen av teorin att det fanns generella motståndsresurser som samverkar och 
tillsammans skapar kasam. Det var när Antonovsky gjorde en omfattande kvalitativ studie, 
som visade hur respondenterna varit med om svåra situationer i livet som de tagit sig vidare 
från på ett bra sätt, som kasam fick en konkret definition (Antonovsky, 2005, s 43; Hanson 
2004, s 112 f; Svensson & Björklund 2009). I studien hittade Antonovsky tre återkommande 
komponenter som han ansåg var anledningen till att respondenterna hade klarat den svåra 
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situationen som de upplevt. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kom sedan att bli 
tre centrala begrepp och ses som grundpelarna för teorin.  
 
Begriplighet 
Begriplighet är enligt Antonovsky (2005, s 44) komponenten som är den mest väldefinierade. 
Begreppet handlar om hur begriplig, förnuftig och förutsägbar en individ upplever intryck och 
information i sin vardag (Antonovsky 2005, s 44, Hanson 2004, s 113). Det handlar om att 
personen förstår varför omvärlden är som den är och varför situationer blir som de blir. 
Begreppet beskriver personens förmåga att bedöma verkligheten. Med definitionen menar 
Antonovsky (2005, s 44; Antonovsky 1987 refererad i Svensson & Björklund 2009) att en 
person med hög begriplighet anser att framtiden är förutsägbar och om en situation kommer 
som en överraskning går den att hantera och förklara. Detta oavsett om situationen som 
uppstår är önskvärd eller inte. Har en person däremot låg begriplighet kan det leda till 
osäkerhet och utanförskap då personen har svårt att fatta beslut och göra rätt saker när de inte 
förstår situationen (Hanson 2004, s 121).  
 
Hur en person uppnår hög begriplighet beror på olika faktorer enligt Hanson (2004, s 120 f). 
Han redogör för den språkliga förmågans betydelse för att förstå informationens betydelse och 
tydliggör detta med ett exempel där en person pratar ett främmande språk på arbetsplatsen. 
Med de språkliga problemen kan inte personen förstå sina kollegor eller veta vad hen ska 
göra. Men det är inte bara språket som är en faktor som hänger ihop med information. 
Förmågan att ta till sig och tolka information har också en stor betydelse för begripligheten 
(Hanson 2004, s 120 f). En annan faktor som Hanson (2004, s 121) lyfter fram är 
begripligheten inför arbetet. Det handlar om att personen, för att uppnå hög begriplighet, bör 
känna till hela arbetsprocessen på företaget och vad personen själv har för funktion i hela 
processen. Hanson menar att personen även måste se hur organisationen ser ut i verkligheten. 
Med detta menar han att arbetstagare som sett människor i arbete i lokalerna som finns i 
arbetsgivarens verksamhet lättare uppnår hög begriplighet.  
 
Hanterbarhet 
Den andra komponenten som Antonovsky (2005, s 45; Antonovsky 1987 refererad i Svensson 
& Björklund 2009; Hanson 2004, s 113 f) benämner som hanterbarhet handlar om huruvida 
en person upplever att hen har resurser för att axla kraven som ställs i olika situationer. 
Resurserna kan både finnas hos personen och hos andra i hen omgivning. Den här 
komponenten, som har betydelse för hur stor möjlighet personen har att styra sitt liv, har stark 
koppling till begriplighetskomponenten. Antonovsky menar att en person måste förstå och 
begripa sin omgivning för att veta vilka resurser som krävs för att hantera situationen 
(Antonovsky 2005, s 45; Antonovsky 1987 refererad i Svensson & Björklund 2009; Hanson 
2004, s 113 f).  
 
För att en arbetstagare ska uppleva hög hanterbarhet på sin arbetsplats behöver hen vara 
yrkeskunnig och med hjälp av sin erfarenhet ha yrkeskompetens (Hanson 2004, s 122). 
Personen bör även ha inflytande på sina arbetsvillkor och möjlighet att påverka arbetstakten. 
Förmågor som kommunikativ förmåga och fysisk styrka/motorik är också betydande 
personliga resurser som påverkar hanterbarheten.  
 
Utöver de personliga resurserna finns yttre resurser (Hanson 2004, s 122). De mest självklara 
resurserna som behövs för att en person ska klara av olika situationer är verktyg och material. 
Utöver verktyg och material är även medarbetarnas samarbetsförmåga och en fungerande 
organisation viktiga delar inom handetbarhetskomponenten. 
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Meningsfullhet 
Komponenten meningsfullhet ser Antonovsky (2005, s 45 f; Antonovsky 1987 refererad i 
Svensson & Björklund 2009) som kasams motivationskomponent. Komponenten syftar till att 
en person ser betydelse i att investera energi, engagemang och hängivelse i situationer där hen 
ställs inför svåra krav och problem. Antonovsky beskriver komponenten genom att en person 
med stark meningsfullhet snarare välkomnar svårigheter istället för att se svårigheterna som 
bördor. Personen uttrycker känslomässig betydelse och är mycket engagerad vid olika 
områden i livet. Händer något oförutsägbart vid ett av områdena ses det som en utmaning. En 
person med lägst meningsfullhet, och även kasam, har däremot inte någon del i livet som är 
av betydelse och personen vill inte lägga energi vid något område i livet (Antonovsky 2005, s 
45 f; Antonovsky 1987 refererad i Svensson & Björklund 2009). 
 
Hanson (2004, s 123 f) reflekterar kring Antonovskys motivationskomponent genom att se 
komponenten som den viktigaste. Han menar att motivation är grunden för att en person ska 
vara intresserad av att öka begripligheten och hanterbarheten. En person som inte är 
motiverad har varken kraft eller ork och kommer således inte uppnå resultat. För att en person 
ska skapa hög meningsfullhet måste individens behov och värderingar stämma överens med 
omvärlden, till exempel arbetsplatsen. Collins och Porras (1994 refererad i Hanson 2004, s 
124) menar att en stor del som påverkar komponenten är företagets angelägenhet som skapar 
större engagemang och motivation hos medarbetaren. Collins och Porras menar att ett företag 
som har värderingar som berör mer än företagets vinster är mer lönsamma än de som endast 
har ekonomiska mål. Utöver företagets värderingar redogör Hanson (2004, s 124 f) för 
arbetsplatsens betydelse. Han menar att bland annat kollegor, yrkesstolthet, och god fysisk 
arbetsmiljö bidrar till personens upplevda grad av meningsfullhet. Han uppmärksammar även 
riskerna med för stort engagemang hos en person. Engagemanget som en person känner kan 
leda till att hen presterar över sin förmåga under en längre tid och därmed ökar risken för 
utmattning och utbrändhet (Hanson 2004, s 124 f). 
 
Med definitionerna av de tre kasamkomponenterna bildar Antonovsky (2005, s 46) en formell 
definition för kasam på följande sätt: 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 
utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla 
av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 
livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 
krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 
finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 
engagemang. 

 

2.4 Kommunikation på arbetsplatsen 

Barnard (1938, 1968 refererad i Heide, et al. 2012, s 23) menar att det inte funnits 
organisationer idag om kommunikationen mellan människor inte uppstått. Han menar att det 
måste finnas personer som kommunicerar med varandra, som bidrar till handling och som 
med sitt arbete avser att nå det gemensamma målet för att en organisation ska uppstå och 
överleva. Med förklaringen menar Barnard (1938, 1968 refererad i Heide, et al. 2012, s 15) att 
det är relationerna mellan olika människor som skapar en organisation. Även Jacobsen och 
Thorsvik (2002, s 339) konstaterar att kommunikation är en förutsättning för organisationens 
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existens. De två författarna menar att kommunikation är grundprocessen för att organisationer 
ska hålla samman. Det är svårt att genomföra andra processer, till exempel beslut eller skapa 
motivation, på ett tillfredsställande sätt utan kommunikation. Med författarnas konstaterande 
om kommunikationens betydelse för organisationer behandlas ämnet i vår studie då 
kommunikation är en betydande del av problematiken som studeras.  
 
På samma sätt som Barnard redogjorde för betydelsen av relationerna mellan olika människor 
på arbetsplatsen konstaterar även Härenstam (2010, s 7) att sociala relationer har en mycket 
stor betydelse för människan i arbetslivet. Hon menar detta dels då en person med hjälp av 
relationerna förstår när hen gjort någonting bra eller dåligt, men även för hens karriär och 
position i arbetslivet. Utan relationerna kan inte en person förbättra sin position eller klättra i 
karriärstegen. De sociala relationernas stora betydelse kan förtydligas med Härenstams (2010, 
s 7) konstaterande att relationerna påverkar individens hälsa, bland annat genom stress och 
hur bra personen står emot olika slags infektioner. Hon menar även att de sociala relationerna 
har större betydelse för hälsan än vad en hälsosam livsstil har vad gäller kost och motion. 
Detta förklaras vanligen med forskning som visar att de sociala relationerna påverkar 
immunförsvaret (Uchino 2006 refererad i Härenstam 2010, s 7). 
 
Olika kommunikationssätt 
Hur anställda kommunicerar delas vanligen in i skriftlig kommunikation och muntlig 
kommunikation (Jacobsen & Thorsvik 2002, s 343 f). Med skriftlig kommunikation menas att 
budskapet skickas genom skrivna dokument. Detta kan göras på flera olika sätt, bland annat 
genom rapporter, e-post eller en post-it lapp på skrivbordet. Vid skriftlig kommunikation ges 
sändaren begränsade möjligheter att förmedla information. Det kan således inte förmedlas 
obegränsat med budskap, vilket kan ses som en nackdel för kommunikationssättet. Utöver 
skriftens begränsningar tar det även längre tid att reagera för mottagaren på det sända 
budskapet (Jacobsen & Thorsvik 2002, s 343 f). 
 
Vid muntlig kommunikation överförs budskapet verbalt via ett samtal mellan minst två 
personer (Jacobsen & Thorsvik 2002, s 343 f). Detta kan ske bland annat genom möten eller 
på raster. Vid muntlig kommunikation får sändaren svar på budskapet direkt samtidigt som 
hen får ta del av mottagarens reaktion på budskapet. Det finns inte heller begränsningar för 
omfattningen av budskapet och informationen. Vid muntlig kommunikation överförs även 
icke-verbala signaler. De icke-verbala signalerna sker ofta genom bland annat kroppsspråk 
och blickar, vilket förtydligar budskapet. Signalerna kan dock orsaka 
kommunikationsproblem. Med signalerna blir kommunikationen komplex då det enkelt kan 
vilseleda mottagaren som missuppfattar vad sändaren egentligen menar (Jacobsen & Thorsvik 
2002, s 343 f). 
 
De två olika kommunikationssätten kan ställas mot varandra i en skala där de olika 
kommunikationssätten rangordnas i huruvida viktig information kan förmedlas (Jacobsen & 
Thorsvik 2002, s 344). Ju längre åt höger kommunikationssättet är placerat desto högre grad 
kan förmedlingen ske, medan kommunikationssätten till vänster kan förmedla viktig 
information i lägre grad. 
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Figur 4. Förmåga att förmedla viktig information 
Källa: Daft & Lengel 1986 refererad i Jacobsen & Thorsvik 2002, s 344. 
 
Jacobsen och Thorsvik (2002, s 344 f) analyserar modellen genom att konstatera att alla 
skriftliga tillvägagångssätt finns till vänster i skalan medan de muntliga återfinns till höger. 
Författarna menar att detta beror på den icke-verbala kommunikationen som faller bort i 
skrift. Detta förklarar dem med Erliens (1997 refererad i Jacobsen & Thorsvik 2002, s 344 f) 
påstående att 55 procent av kommunikationen sker genom kroppsspråk, vilket är ett icke-
verbalt kommunikationssätt.  
 
Keyton, et al. (2013) har i en kvantitativ studie undersökt vilka olika kommunikationssätt som 
förekommer på arbetsplatser. I deras studie identifierades 343 olika kommunikationssätt, 
varav 163 var verbal kommunikation, som används på arbetsplatser. Studien resulterade i en 
lista där de tio mest förekommande kommunikationssätten listas. De tio första och mest 
förekommande var i fallande ordning: lyssna, fråga, diskutera, dela information, komma 
överens, ge förslag, få feedback, söka feedback, svara på frågor samt förklara. 
 
Vid kommunikation är det dock inte bara att sända budskap som är viktigt, utan sättet att ta 
emot och förstå budskapet är också en viktig del (Nilsson & Waldemarson 2005, s 89 ff). 
Nilsson och Waldemarson menar att konsten att lyssna ofta är viktigare än att tala. Att lyssna 
menar dock författarna är mycket mer än att endast upprepa det som precis sades. Konsten att 
lyssna handlar om att förstå och vara engagerad i samtalet. De två skiljer således på att 
upprepa det som precis sades och att lyssna.  
 
För att sändaren ska veta att mottagaren lyssnat och förstått vad som sades eller gjorts 
används ofta återkoppling, även kallat feedback (Nilsson & Waldemarson 2005, s 93 f). Detta 
görs genom aktivt lyssnande som visas genom kroppsspråk, till exempel nickningar och 
hummande, men även genom att personen som lyssnar accepterar talarens känslor och åsikter 
även om lyssnaren inte håller med talaren. När en person lyssnar är det även viktigt att hen 
ställer frågor, både för det som personen inte förstår men även för att säkerställa att hens 
tolkning stämmer överens med budskapet (Nilsson & Waldemarson 2005, s 93 f). 
 
Kommunikationsproblem 
Oavsett kommunikationssätt kan kommunikationsproblem förekomma (Jacobsen & Thorsvik 
2002, s 339 ff). Den här typen av problem är vanligt förekommande på arbetsplatser och kan 
vara mellan både ledning och anställda samt mellan två eller flera anställda. Oavsett var 
kommunikationen brister handlar det vanligen om att informationen som den anställde 
behöver för att utföra sitt arbete inte är tillräcklig. Det händer även att informationen är ojämn 
fördelad mellan de anställda, vilket kallas informationsasymmetri. Begreppet 
informationsasymmetri har två olika indelningar varav det ena, dold information, är relevant 
för vår studie. Med dold information menas att det finns personer i organisationen som har 
bättre och mer information om olika händelser och situationer som är av betydelse för arbetet 
än sina kollegor. Detta kan enligt författarna orsakas av ointresse hos medarbetaren men de 
menar även att det kan orsakas av ett opportunistiskt beteende. Beteendet handlar om att 



14 
 

personer medvetet undanhåller betydande information för andra i sin omgivning för sin egen 
vinning (Jacobsen & Thorsvik 2002, s 339 ff).  
 
En av faktorerna som påverkar kommunikationen på arbetsplatsen är den fysiska strukturen, 
det vill säga byggnadens utformning (Jacobsen & Thorsvik 2002, s 357). Rogers och 
Agarwala-Rogers (1976 refererad i Jacobsen & Thorsvik 2002, s 357) förtydligar detta genom 
att jämföra slutna kontor med öppna kontorslandskap. De två menar att kommunikationen är 
större vid de öppna kontorslandskapen än de slutna då kommunikationen i de öppna 
landskapen är mer spontan och mer förekommande. Det är dock inte bara vart arbetet utförs 
som är betydande, de informella samtalen har också betydelse. Detta handlar främst om var 
bland annat kaffeautomater och personaldatorer är utplacerade (Jacobsen & Thorsvik 2002, s 
357). 
 
Kommunikationsproblem kan även orsakas av telefoner och datorer. Stich, et al. (2018) har i 
sin studie kommit fram till att kommunikation som på arbetsplatsen sker med hjälp av teknik 
orsakar problem i form av bland annat avbrott och störningar i arbetet. Med detta menar 
författarna att arbetsgivaren måste hitta balans för den här typen av kommunikation för att 
skydda arbetstagarna mot bland annat stressen som avbrotten och störningarna kan leda till.  
 

2.5 Konflikter på arbetsplatsen 

Begreppet konflikt betyder krock eller sammanstötning och handlar om hur olika saker 
krockar med varandra (Nilsson & Waldemarson 2005, s 109). Konflikterna kan handla om 
vad som helst men vanligt är förväntningar, krav, synsätt eller behov.  Konflikterna kan 
uppstå mellan en individs olika roller, olika individer, olika grupper eller olika organisationer 
(Jacobsen & Thorsvik 2002, s 215). Vår studie kommer främst reflektera kring konflikter 
mellan individer och konflikter mellan grupper. Detta för att de två relationstyperna spelar en 
stor roll i problematiken som vår studie undersöker.  
 
Enligt Nilsson och Waldemarson (2005, s 110) handlar konflikter på arbetsplatsen om de 
anställdas inställning till arbetet som påverkar hur hen reagerar och beter sig. Konflikterna 
uppstår på grund av att de anställda är mer beroende av varandra och samarbete än tidigare. 
Individerna på arbetsplatsen är således beroende av att hens kollegor utför arbetsuppgifterna 
på ett bra sätt. Författarna menar dock att konflikterna som uppstår på arbetsplatser inte skiljer 
sig från andra sociala sammanhang och är inte heller annorlunda i jämfört med andra 
situationer (Nilsson & Waldemarson 2005, s 110).  
 
Andra orsaker till konflikter på arbetsplatsen, som sker antingen mellan individer eller mellan 
grupper, är när de anställda upplever orättvisor inom bland annat resursfördelning, stress, 
konkurrens och avundsjuka (Nilsson & Waldemarson 2005, s 110). När organisationen är i en 
osäker period förekommer öppna konfrontationer oftare där de anställda lättare yttrar sitt 
missnöje. De osäkra perioderna handlar bland annat om omorganiseringar eller högt ställda 
produktionskrav.  
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2.6 Sammanfattning 

De begrepp, modeller, figurer, undersökningar och områden som redogjorts och behandlar i 
kapitlet teoretisk referensram har som syfte att med hjälp av det empiriska materialet svara på 
våra frågeställningar. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, kommunikation och 
konflikter kan vara orsaker till att de kollektivanställda upplever att de inte mår bra på sin 
arbetsplats. Krav/kontroll/stöd-modellen tillsammans med kasam innefattar olika delar som 
även dem kan vara orsaker till de kollektivanställdas upplevda dåliga mående. Exempel på 
orsaker i modellen och teorin är krav, socialt stöd och begriplighet. De två sistnämnda 
redogörs även då de två visar vad som kan leda till ohälsa. 
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3. Metod 
 

I kapitlet presenteras den metod och de olika datainsamlingstekniker som används i studien. 
Vidare diskuterar vi vårt val av urval, hur vi skapade vår intervjuguide, hur intervjuerna 
genomfördes samt hur vi bearbetat och analyserat materialet. Vid varje del beskriver vi även 
varför vi valt de olika metoderna och tillvägagångssätten. De två sista delarna i kapitlet 
behandlar studiens validitet och reliabilitet samt de forskningsetiska aspekterna. I båda 
delarna redogörs begreppen där vi även resonerar kring hur vi gått tillväga och vad vi anser. 

 
 

3.1 Val av metod 

När vi fick uppdraget av vår kontaktperson bestämde vi att den mest lämpade metoden för 
studien var kvalitativ metod. Detta då Trost (2005, s 13) menar att kvalitativ metod bör 
tillämpas när studiens syfte är att utvärdera och undersöka. Vid en kvalitativ metod är 
undersökningen mer djupgående och undersöker ett begränsat område eller fenomen (Repstad 
2007, s 15 ff), som i det här fallet innebär orsaker till de kollektivanställdas upplevda dåliga 
mående. Kvalitativ metod kännetecknas även av flexibilitet. Med flexibilitet menas att 
forskaren kan förändra olika delar av studien, till exempel intervjuguiden mellan 
intervjutillfällena (Repstad 2007, s 15 ff). Detta såg vi som en styrka då vi innan 
intervjutillfällena inte visste vad vi behövde fråga deltagarna om. Från början hade vi till 
exempel både ledarskap och kommunikation som tänkbara frågeområden. När vi genomfört 
två intervjuer lämnade vi dock ledarskapet då vi ansåg att det inte var en av orsakerna och 
valde att tillföra fler frågor om kommunikation.  
 
Repstad (2007, s 17 f) menar att kvalitativ metod är ett bra tillvägagångssätt för att “komma 
under huden på aktörerna”. Med detta menas att forskaren undersöker vad deltagarna anser, 
upplever och känner istället för att endast själv studera och tolka situationen. I vår studie 
arbetade vi mycket med deltagarnas upplevelser och känslor då vi ansåg att det endast är de 
som ser orsakerna. Med vårt syfte, att hitta orsaker och det som inte fungerar, såg vi därför att 
kvalitativ metod var den mest lämpade metoden för arbetet. 
 
Vid kvalitativ metod finns flera olika datainsamlingstekniker (Patel & Davidsson 2011, s 67 
ff). För att vi ska svara på frågeställningarna har vi valt att använda dokument, observation 
och intervjuer. Med vår användning av flera insamlingstekniker samlade vi in ett rikare 
empiriskt material som resulterade i bredare data, vilket Patel och Davidsson (2011, s 107) 
menar möjliggör en ökad förståelse när resultatet ska fastställas. Med de olika metoderna får 
vi även olika perspektiv på undersökningsområdet. Detta ser vi som en styrka i studien då vi 
anser att de olika teknikerna hjälper oss att djupare förstå deltagarnas upplevelser. Detta 
menar vi då vi anser att dokumenten och observationen varit betydande för vår analys av 
intervjumaterialet.  
 
Den första datainsamlingstekniken, dokument, som vi använt gör det möjligt att spara 
information över tid (Patel & Davidsson 2011, s 67 f). Dokumenten är oftast skriftlig 
information som är tryckt eller nedskriven på papper. Skriftlig information som använts i vår 
studie är resultatet från en tidigare kvantitativ enkätstudie samt dokument som bland annat 
berör det systematiska arbetsmiljöarbetet och olika kommunikationsverktyg. Den skriftliga 
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informationen som vi tagit del av har vi fått tillgång till genom vår kontaktperson från 
företaget. 
 
Den andra tekniken som vi använt är observation. Tekniken används inom forskningsvärlden 
av olika anledningar där den vanligaste är att forskaren observerar för att senare ha en grund 
inför vidare insamlingstekniker (Patel & Davidsson 2011, s 91). Vi valde att använda tekniken 
utifrån den här anledningen då vi ansåg att vi under intervjutillfällena lättare kunde prata med 
deltagarna om arbetsmiljön om vi sett och upplevt den själva. Vi valde därför att endast 
studera den fysiska arbetsmiljön. Med detta menar vi mer konkret att vi med observationen 
ville ta reda på hur fabriken såg ut och hur vi upplevde den. Observationen gjordes under ett 
studiebesök när vår kontaktperson visade oss verkstaden samtidigt som hen berättade om 
produktionen. Då vi i förväg bestämt att studera allt inom den fysiska arbetsmiljön var 
observationen ostrukturerad utifrån Patel & Davidssons (2011, s 97) definition. Författarna 
menar att forskaren vid en ostrukturerad observation har som syfte att samla så mycket 
information som möjligt inom ett visst område. Observationen var även känd för företaget då 
vi inför studiebesöket informerade och frågade vår kontaktperson om observationen. 
 
Den tredje och sista datainsamlingstekniken, intervju, kan ses som studiens huvudsakliga 
insamlingsteknik. Syftet med en intervju är att förstå intervjupersonens tankar, känslor och 
erfarenheter inför ämnet eller området som studeras (Repstad 2007, s 23). Datainsamlingen 
görs oftast vid ett fysiskt möte där ett antal frågor lyfts (Patel & Davidsson 2011, s 73). 
Intervjuer kan genomföras på olika sätt beroende på graden av strukturering och 
standardisering (Patel & Davidsson 2011, s 81 f). Intervjuerna i vår studie var lågt 
strukturerade då intervjufrågorna ställdes på ett sätt som tillät intervjupersonerna att svara 
utan fasta svarsalternativ. Frågorna ställdes således på ett öppet sätt där intervjupersonen 
tvingades svara med egna ord, vilket gjorde intervjuerna till semistrukturerade intervjuer 
enligt Patel och Davidsson (2011, s 82). Intervjuerna var även lågt standardiserade då 
frågorna inte ställdes i en bestämd följd. Frågorna ställdes istället i den ordning som var bäst 
lämpad beroende på intervjupersonens svar och vilka följdfrågor som passade. 

 
3.2 Urval 

I studien har ett strategiskt urval använts. Med strategiskt urval menas att forskaren vill skapa 
variation mellan intervjupersonerna genom bland annat kön och utbildning (Trost 2005, s 117 
ff). Med ett strategiskt urval elimineras riskerna att endast deltagare från en viss grupp, till 
exempel män i 40-årsåldern, undersöks. I vår studie har vi valt åtta deltagare från de 
kollektivanställda utifrån kön, ålder och arbetsgrupp. Vi ville skapa spridning utifrån dessa tre 
då vi ville hitta så många orsaker som möjligt. Spridningen gav oss en helhetsbild av 
arbetsplatsen och fångade in så många arbetsgruppers tankar och åsikter som möjligt. Vi anser 
att vi med hjälp av det här tillvägagångssättet skapat en helhetsbild och hittat orsakerna till 
problematiken som undersökts. Vi har dock inte tagit del av alla gruppers åsikter. Detta vet vi 
på grund av att vi endast fått ta del av rykten om en av arbetsgrupperna. Av intervjumaterialet 
att tyda är ingen av intervjupersonerna med i den omdiskuterade arbetsgruppen.  
 
I urvalet använder vi en nyckelperson för att få tag på deltagare. En nyckelperson är, enligt 
Trost (2005, s 119), en person som hjälper forskaren att hitta deltagare till studien. Trost 
menar att den här personen kan påverka och försvåra det strategiska urvalet. Han menar att 
forskaren får nöja sig med deltagarna som personen hittar trots att det inte alltid är urvalet 
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som forskaren önskat. Nyckelpersonen i vår studie var vår kontaktperson från företaget. Vi 
valde att vända oss till hen då vi ansåg att vi inte skulle nå de kollektivanställda på egen hand. 
Vi bad därmed vår kontaktperson att tillfråga alla kollektivanställda men även ta hänsyn till 
vårt strategiska urval. Något som hen tog hänsyn till och därmed inte påverkade urvalet. Varje 
deltagare representerar således varsin arbetsgrupp. Spridningen inom ålder och kön blev så 
stor som den kunde bli utifrån hur spridningen ser ut mellan de kollektivanställda på 
arbetsplatsen. 
 
Utöver intervjuerna som genomfördes med intervjupersonerna från de kollektivanställda på 
arbetsplatsen valde vi även att intervjua en representant från ledningen. Intervjun 
genomfördes i form av ett möte där vi ställde frågor som kommit upp under intervjuerna med 
de kollektivanställda deltagarna (Se bilaga 1). Vi valde att genomföra en kort intervju, som 
varade ungefär 30 minuter, med representanten för att få ta del av ledningens perspektiv. 
Intervjun genomfördes främst då vi ville förstå kommunikationsproblemen som 
intervjumaterialet från intervjuerna med de kollektivanställda påvisar. Följande delar i 
metodkapitlet behandlar endast intervjuerna med de kollektivanställda. Detta då intervjun med 
representanten från ledningen endast genomfördes för att se ledningens perspektiv på 
kommunikationsverktygen och konflikterna. Det är intervjuerna med de kollektivanställda 
som är i störst fokus i studien.  
 

3.3 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden som användes vid intervjuerna skapade vi utifrån studiens syfte och 
frågeställningar samt litteratur. De konkreta frågorna konstruerades bland annat med hjälp av 
boken “Arbetslivet” (Berglund & Schedin 2009, s 148 f) och arbetsmiljöverkets föreskrift om 
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Vi skapade de sex områdena 
intervjupersonens bakgrund, organisationen i stort, arbetsuppgifter och arbete, sociala 
relationer, arbetsmiljö och avslutning (se bilaga 2). Områdena bröts sedan ner till totalt 19 
huvudfrågor och 47 underfrågor.  
 
Utifrån de sex områdena skapades en intervjuguide för semistrukturerade intervjuer (Patel & 
Davidsson 2011, s 81 f) (se kapitel 3.1). Utöver de redan formulerade frågorna tillkom även 
följdfrågor, främst för att få en djupare förståelse och således få ett mer precist resultat. 
Följdfrågorna kan även ses som en av fördelarna med intervjuer som insamlingsteknik. Med 
följdfrågorna ser vi att materialet blir mer djupgående och tillför unikt material, något som är 
svårt att uppnå med kvantitativa insamlingstekniker enligt Patel och Davidsson (2011, s 81 f). 
 

3.4 Genomförande av intervjuer  

Intervjuerna med de kollektivanställda genomfördes i olika konferensrum och arbetsrum på 
arbetsplatsen och varade mellan 50 minuter och två timmar. Trots att intervjuerna var långa 
tillför de mycket till studien. Intervjun som varade två timmar var bred och bidrog till en 
tydlig bild över problematiken. Med de långa intervjuerna fick vi relativt snabbt en 
uppfattning om huvudområdena som studien skulle komma att innefatta. Vid intervjuerna 
deltog vi båda där en av oss förde intervjun, det vill säga var intervjuare, medan den andra 
antecknade det som sades. Vi valde att vara två vid varje intervjutillfälle för att underlätta 
analysarbetet. Detta beskriver Repstad (2007, s 11) då han menar att oklarheter vid tolkningar 
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och förståelse lättare reds ut i diskussion mellan de två intervjuarna efter intervjutillfället. 
Författaren kommenterar dock att det är tids- och resurskrävande att vara två intervjuare vid 
intervjutillfället. Han menar även att det vid en intervju med flera intervjuare riskeras att 
intervjupersonen känner sig underlägsen. Vi har försökt att minimera den risken genom att 
endast en av oss förde intervjun. Inför intervjuerna ansåg vi att fördelarna med två intervjuare 
vägde tyngre än riskerna och valde därför att vara två intervjuare vid varje tillfälle. 
 
Intervjuerna spelades in efter godkännande av varje enskild deltagare. Vi valde att spela in 
intervjuerna då vi ansåg att det dels skulle förenkla arbetet genom att vi inte skulle missa 
någonting, men även för att det är ett enkelt sätt att samla datan. Detta är fördelar som Patel 
och Davidsson (2011, s 87) lyfter. Författarna nämner även nackdelar med tekniken. De 
menar att tillvägagångssättet är både tids- och energikrävande främst på grund av 
transkriberingen, som ska genomföras efter varje intervju, där hela intervjun skrivs ner på 
papper. Vid intervjutillfället kan även bandspelaren, eller i det här fallet telefonen, påverka 
intervjupersonen. Detta då intervjupersonen kan uppleva obehag och känna press när hen 
spelas in. Vi anser dock att fördelarna väger tyngre än nackdelarna, likt bådas deltagande vid 
intervjuerna.  
 

3.5 Bearbetning och analys av empiriskt material 

Efter varje intervju påbörjades transkriberingen av det inspelade materialet. Vi transkriberade 
således under samma period som intervjuerna genomfördes. I transkriberingen lyssnade vi på 
det inspelade materialet och skrev ner allt som sades och var relevant för studien under 
intervjutillfället. Med transkriberingen fick vi materialet nedskrivet som senare underlättade 
analysarbetet. 
 
När alla intervjuer transkriberats påbörjades bearbetningen av materialet genom ett Grounded 
Theory-inspirerat tillvägagångssätt. Vi har, likt Grounded Theory (Corbin & Strauss 2015, s 
13), använt oss av olika teman och koder för att på ett enkelt sätt analysera materialet utifrån 
den teoretiska referensramen och våra frågeställningar. Vi valde att läsa de transkriberade 
texterna och samtidigt koda stycken som vi ansåg relevanta till koden och temat. Hur 
kodningen gick tillväga konkret illustreras i tabellen nedan: 
 
 
Tabell 1: Exempel på kodning av empiriskt material. 

Intervjupersonens svar Kod Tema 

“Vi har ett möte varje morgon där de går igenom vad som 
ska göras under den kommande veckan.” 

Morgonmöten Teamkoordinator 

“När vi får in ett jobb så är det ofta kort leveranstid. 
Ibland kan det vara så att när vi får hem grejerna skulle 
det redan ha levererats.” 

Hög 
arbetstakt 

Arbetskrav 

 
 
I transkriberingen började vi med första sidan av materialet från intervjuperson 1 och arbetade 
sedan igenom del för del. När vi kodat materialet gjorde vi en kartläggning som slutligen 
resulterade i fyra huvudområden. Huvudområdena har bildats utefter orsakerna som vi hittat. 
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Vid varje område i analyskapitlet finns en eller flera orsaker som berör samma ämne eller 
område. Områdena valde vi att benämna som arbetsmiljö i produktionen, kommunikation på 
arbetsplatsen, relationer på arbetsplatsen, arbetsprocessen i produktionen. De fyra områdena 
valde vi att sätta som olika rubriker och sammanflätade därefter empiriskt material, material 
från den teoretiska referensramen och våra egna tankar.  
 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Vid en kvalitativ studie har varken validitet eller reliabilitet samma definition som vid en 
kvantitativ studie (Patel & Davidsson 2011, s 105 f). De kvalitativa definitionerna handlar om 
hela forskningsprocessen och definitionerna flätar samman begreppen då de är närliggande 
varandra.  
 
Validitet 
Patel och Davidsson (2011, s 106) menar att validitet i en kvalitativ studie avser hela 
forskningsprocessen. Med detta menar författarna att validitet handlar om huruvida forskaren 
samlar in rätt underlag för att genomföra en analys som senare svarar på frågeställningarna. 
Repstad (2007, s 153) beskriver detsamma när han förklarar att validiteten mäter om studien 
svarar på frågeställningarna. Repstad menar även att huruvida informationen från till exempel 
en intervju innehåller förstahands- eller andrahandskunskaper. Han förklarar att validiteten 
sjunker om det som sägs under en intervju är andrahandskunskaper. 
 
Vi anser att vår studie har relativt hög validitet då vi fått ta del av relevant information för att 
analysera och hitta svar på våra frågeställningar. Den relevanta informationen har främst 
samlats in genom intervjutillfällena med de kollektivanställda och representanten från 
ledningen, men även från olika dokument som vi tagit del av. Med hjälp av det empiriska 
materialet och den teoretiska referensramen svarar studien på våra frågeställningar. I 
intervjumaterialet förekommer dock vissa inslag av andrahandskunskaper. Dessa kunskaper 
har vi fått i form av rykten om en av arbetsgrupperna. Vi har inte fått ta del av några 
förstahandskunskaper från gruppen som ryktena handlar om. Bortsett från ryktena innehåller 
all information förstahandskunskaper. Vi menar med detta att validiteten i vår studie sjunker 
även om vi fortfarande ser den som hög.   
 
Reliabilitet 
Den kvalitativa definitionen av begreppet reliabilitet skiljer sig från den kvantitativa 
definitionen då det vid kvalitativ metod snarare handlar om det unika fallet än om att få 
samma svar av alla intervjupersoner (Patel & Davidsson 2011, s 105 f). Den kvalitativa 
definitionen lägger större betydelse i om intervjuerna resulterar i något unikt. Definitionen tar 
således hänsyn till att personen under en period kan ändra uppfattning eller lärt sig något. I 
vår studie har reliabiliteten, utifrån den här definitionen, varit hög då varje intervju resulterat i 
någonting och bidragit till ytterligare och djupare förståelse. Det finns material från varje 
intervjuperson som är relevant för studien och som bidrar till olika perspektiv på 
problematiken.   
 
Den kvalitativa definitionen av reliabilitetsbegreppet behandlar även intervjuarens agerande 
mot varje intervjuperson enligt Kvale och Brinkmann (2014, s 274). Författarna menar att 
intervjuaren bör agera på samma sätt mot varje intervjuperson för att reliabiliteten ska anses 
hög. Vid varje intervjutillfälle i vår studie agerade vi på samma sätt där samma person var 
intervjuare medan den andra antecknade och kompletterade med frågor i slutet av intervjun. 
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Varje intervjuperson bemöttes med respekt, positivitet och tacksamhet genom hela intervjun. 
Med detta anser vi att vi inte sett skillnad på deltagarna, utan vi har behandlat dem på samma 
sätt. Vi anser dock att varje deltagare är unik och vid varje personligt möte samspelar 
personer olika mycket. Vi är medvetna om den mänskliga faktorn men har försökt att arbeta 
med den och bortse från personkemin. Då vi anser att vi behandlat deltagarna på samma sätt i 
den grad som går ser vi att studien har hög reliabilitet. 
 

3.7 Forskningsetiska aspekter 

Det är viktigt att skydda den enskilde deltagarens integritet enligt Vetenskapsrådet (2017, s 
41). Detta har vi gjort genom att följa de fyra allmänna kraven informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- samt nyttjandekravet, som är framtagna av Vetenskapsrådet (2017). 
 
Samtyckeskravet 
Samtyckeskrav innebär att den enskilda individen har rätt att bestämma om hen vill delta i 
studien (Vetenskapsrådet 2017, s 13). Varje deltagare ställer således upp frivilligt i studien 
och får när som helst återkalla samtycket. Samtycket ska tydliggöras innan studien börjar. 
Detta är någonting som vi utgick ifrån och informerade varje enskild deltagare innan och vid 
varje intervjutillfälle.  
 
Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskrav innebär att all information som berörs av studien hanteras med största 
möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2017, s 40). Med detta menas att obehöriga inte kan 
identifiera studiedeltagarna. Det är således endast behöriga som tar del av informationen. Med 
definitionen skiljer sig konfidentialitet mot anonymitet. Vid anonymitet är deltagaren okänd 
för såväl läsare som forskare. Vid anonymitet kan ingen koppla ett visst antagande till en 
deltagare (Vetenskapsrådet, 2017, s 40). Vi anser att anonymitet är svårt att uppnå vid 
intervjuer. Vi som intervjuare har träffat alla som deltagit, vilket innebär att deltagarna inte är 
anonyma. Vår kontaktperson som agerat som nyckelperson vet vilka som deltagit i studien 
och därmed vet företaget vilka deltagarna är. Vi har även fått höra av deltagarna att de 
samtalat med varandra på bland annat raster där de berättat vilka som deltagit och vad som 
sagts under intervjuerna till viss del. Vi som intervjuare kan inte påverka deltagarnas val att 
berätta för sina kollegor vad de sade under intervjutillfället. Vi berättade därför för varje 
deltagare att vi under hela studien hanterar informationen utifrån största möjliga 
konfidentialitet. Vi berättade således att det som sägs under intervjutillfället kan lyftas i 
uppsatsen men att vi inte kommer att nämna vem som sagt vad. Deltagarna kommer, med 
detta som bakgrund, att benämnas som intervjuperson ett, intervjuperson två, intervjuperson 
tre och så vidare. Siffran som intervjupersonen tilldelats är slumpvis utplacerad och har inte 
koppling till till exempel intervjuernas ordningsföljd. Deltagarna kommer även benämnas som 
“hen” då det ena könet är underrepresenterat på arbetsplatsen. Med den könsneutrala 
benämningen undviker vi att lämna ut vem som sagt vad. Även representanter från ledningen 
benämns som hen för att skydda dennes och företagets integritet.  
 
Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet handlar om hur uppgifter om varje deltagare används (Vetenskapsrådet 2017, 
s 39). Mer konkret innebär det att den information som samlats in enbart får användas för den 
specifika studien. Detta har vi följt under och efter undersökningen. Vi berättade även om 
nyttjandekravet för varje intervjuperson i början av varje intervjutillfälle. 
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Informationskravet 
Informationskravet syftar till att de som på ett eller annat sätt berörs av forskningen har rätt att 
få information om studiens syfte (Vetenskapsrådet 2017, s 27). Det finns ingen yttre ram för 
hur omfattande informationen måste vara. Det är dock av betydelse att informationen 
inkluderar alla aspekter som kan påverka deltagarens vilja att delta i studien. Deltagarna 
måste även informeras om de tre ovanstående kraven. 
 
I vår studie informerades varje deltagare muntligt vid intervjutillfället om studiens bakgrund 
och syfte samtidigt som de informerades om de ovanstående kraven. När vi informerat det vi 
behöver informera frågade vi även om deltagaren hade några frågor eller funderingar innan vi 
började intervjun. Med detta har vi skyddat varje enskild deltagares integritet.  
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4. Analys och resultat 
 

I kapitlet ”analys och resultat” diskuterar och analyserar vi det empiriska materialet som 
samlats in genom observation, intervjuer och dokument. Det empiriska materialet bearbetas 
här tillsammans med den teoretiska referensramen samt våra tankar och åsikter. I kapitlet 
redogörs orsakerna som vi funnit till problematiken på den studerade arbetsplatsen. I början 
av kapitlet diskuteras arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala, samt hur 
medarbetarna rapporterar om arbetsmiljön. Vidare följer en diskussion om 
kommunikationsproblem där tre olika orsaker till kommunikationsproblemen hanteras. I den 
tredje delen analyserar vi tre olika typer av relationer som förekommer på arbetsplatsen. Den 
sista delen behandlar intervjupersonernas upplevelser av arbetsprocessen. I kapitlet 
förekommer kursiveringar och understrykningar. Detta för att belysa delarna ytterligare. 

 
 

4.1 Arbetsmiljö i produktionen 

Arbetsmiljö är ett av områdena där vi ser orsaker till problematiken. Vid observationen som vi 
genomförde innan intervjutillfällena fick vi se produktionen för att vi skulle få en uppfattning 
om den fysiska arbetsmiljön. Vi upplevde arbetsmiljön, vid observationstillfället, som “typisk 
industrimiljö” utifrån våra tidigare erfarenheter. Med detta menar vi att det fanns en speciell 
lukt, främst på grund av olja, samt att vi vid första anblick såg att golvytan i hela fabriken var 
full av material. Vid observationen såg vi att det inte fanns någon tom yta på golvet som var 
fri från material. Då vi inte är kunniga inom industriellt arbete kan vår iakttagelse av mycket 
material bero på att vi inte såg skillnad på vad som behövs och inte behövs i arbetet. Men vi 
fascinerades av hur arbetstagarna på arbetsplatsen kan jobba bland allt material och alla 
maskiner. Vi såg även att det var smutsigt i verkstaden. 
 

4.1.1 Fysisk arbetsmiljö 

Våra upplevelser bekräftades senare av deltagarna vid intervjutillfällena som även de menar 
att verkstaden är smutsig och rörig, vilket Hanson (2004, s 125) menar påverkar individens 
upplevda meningsfullhet. Den fysiska arbetsmiljön, som i det här fallet upplevs som dålig till 
viss del, ser vi som en orsak till att medarbetarna upplever en svag meningsfullhet inför 
arbetet. Enligt deltagarna är det material i form av bland annat verktyg och maskiner som inte 
längre används överallt och det står produkter som inte är färdiga på golvet som inte är 
strategiskt placerade. Deltagarna menar att trots den stora ytan är verkstaden full av “skit” 
och att det inte går att se vad som är vad längre. En av deltagarna nämner även att den stora 
matsalen är smutsig och sliten. Hen berättar: 
 

Mikrovågsugnarna städas aldrig ur och är skitiga efter allas matlådor. 
Rummet är heller inte fräscht. Det springer råttor i matsalen när ingen är där. 
Jag kom in där en gång och hittade till och med råttskit på borden. Det var 
bland det värsta jag varit med om när det gäller arbetsmiljö. 
[intervjuperson 3] 

 
Då det gemensamma lunchutrymmet är “skitigt” ser vi att det bildats flera olika 
lunchutrymmen i verkstaden där varje arbetsgrupp sitter enskilt. Detta menar Jacobsen och 
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Thorsvik (2002, s 357) bidrar till sämre kommunikation på arbetsplatsen då det naturliga 
mötet mellan grupperna försvinner. Detta kommer vi belysa mer längre ner i analysen. Vi ser 
även att den upplevda röran kan bero på företagets bristande struktur som enligt Antonovsky 
(2005, s 46) påverkar en individs förmåga att begripa verkligheten. Detta då vi menar att 
ordning i verkstaden gör det lättare att se hur arbetet är strukturerat.  
 
Den röriga arbetsmiljön menar intervjupersonerna handlar om att städarna och 
“medhjälparna” som förr fanns inte längre finns. Deltagarna menar att det inte finns någon 
som städar verkstadsytan och att miljön därför är smutsig. Vid diskussionen om arbetsmiljön 
vid intervjutillfällena talar flera av deltagarna om att städningen av arbetsplatsen inte tillhör 
deras arbetsuppgifter. Något som intervjuperson 7 inte håller med sina kollegor om. Hen 
berättar “Man kan inte komma och säga att det inte är ens arbetsuppgift. Att hålla ordning runt 
oss ingår i våra arbetsuppgifter”. Vi anser att intervjuperson 7 har rätt i hens konstaterande. 
Utifrån arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) har arbetstagarna ansvar och skyldighet att skapa 
en sund arbetsmiljö. Vi anser att arbetstagarna måste städa när de till exempel spiller ut olja 
för att inte orsaka olycksfall eller skada. Om arbetstagarna skapar en god arbetsmiljö genom 
att bland annat städa anser vi att trivseln på arbetsplatsen kommer öka. Utifrån ovan ser vi att 
deltagarna inte vet vad de har för skyldighet eller ansvar inom arbetsmiljön. Vi anser att 
arbetsgivaren bör utbilda och informera medarbetarna om arbetsmiljöfrågor. Utbildning 
genomförs enkelt med hjälp av företagets arbetsmiljöpolicy som beskriver 
arbetsförhållandena som företaget eftersträvar för att nå en god arbetsmiljö (AFS 2001:1, s 3). 
 
Den fysiska arbetsmiljön, som enligt Eriksson och Larsson (2009, s 144 f) påverkar 
individens arbetskrav, upplever deltagarna som ansträngande och påfrestande. De fysiska 
ansträngningarna och påfrestningarna menar deltagarna orsakas bland annat av dålig luft men 
även på grund av muskelstyrkan som arbetet kräver. Deltagarna menar att arbetet är slitsamt 
och bryter ner kroppen. Vi ser att det främst är de äldre på arbetsplatsen som vittnar om slitna 
kroppar då de menar att kroppen bland annat slits på grund av tunga lyft. Intervjuperson 2 
berättar “Jag tror inte att kroppen klarar att jobba tills jag fyller 65 år. Den är redan trasig, 
frågan är snarare om den orkar tills jag är 65 [år]”. Även intervjuperson 5 berättar om 
påfrestningarna när hen säger “Mitt arbete är tungt. Jag trodde att jag skulle få det lättare nu 
när jag blivit äldre, men nej, det har gått åt andra hållet istället”. Även de yngre beskriver en 
viss typ av fysisk påfrestning. De yngre deltagarna berättar att de dock inte upplever deras 
kroppar som slitna. För de yngre deltagarna kan vi därför se att de tunga lyften och de fysiska 
ansträngningarna ännu inte orsakat skada.  
 

4.1.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Problematiken inom arbetsmiljön finns även inom den psykosociala arbetsmiljön. Av det 
empiriska materialet framgår det att deltagarna upplever stress i form av höga arbetskrav som 
är ett av begreppen i krav/kontroll/stöd-modellen (Eriksson & Larsson 2009, 144 f). De höga 
arbetskraven på den här arbetsplatsen ser vi beror på flera faktorer utifrån modellen. Vi ser att 
arbetskraven är höga främst på grund av det höga arbetstempot. Deltagarna upplever att de 
ständigt arbetar mot klockan. Vi ser detta bland annat genom att deltagarna upplever olika 
typer av störningar i arbetet. Intervjuperson 2 beskriver situationen genom att konstatera “När 
vi får in ett jobb så är det ofta kort leveranstid. Ibland kan det vara så att när vi får hem 
grejerna skulle det redan ha levererats”. En annan intervjuperson beskriver den upplevda 
stressen med hjälp av en metafor: 
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Dels är det brist på tid, allt är så bråttom. Det är som om en person står och gräver på 
en åker med en sked, så står det någon och knackar personen på ryggen med en spade 
som är bättre att använda. Den som gräver lyfter inte blicken utan fokuserar på arbetet 
och säger att han inte har tid nu utan måste gräva för att hinna klart. 
[intervjuperson 4] 

 
Med konstaterandena kan vi utläsa att arbetstakten är mycket hög på arbetsplatsen. Med en 
hög arbetstakt ökar arbetskraven enligt Eriksson & Larsson (2009, s 144 f). Deltagarna menar 
att de på grund av det höga arbetstempot inte har möjlighet att styra arbetstakten. Deltagarnas 
låga inflytande över arbetstakten betyder att de även har låg egenkontroll enligt 
krav/kontroll/stöd-modellen (Eriksson & Larsson 2009, s 144). Det höga tempot som 
deltagarna upplever och deras känsla av att det alltid finns något att göra orsakas även av att 
deltagarna ofta blir avbruten i det pågående arbetet för att de måste göra annat. Avbrotten ser 
vi som en följd av den höga arbetsbelastningen. Deltagarna berättar att de får avbryta arbetet 
flera gånger dagligen. En av deltagarna beskriver situationen på följande sätt: 
 

Det är tungt och det är mycket spring, jag ska finnas på flera ställen hela tiden. Får 
de mycket att göra i verkstaden får jag jäkligt mycket att göra. Jag ska vara överallt, 
även på andra platser än fabriken. … Jag blir nog avbruten tio gånger om dagen 
[paus] minst. 
[intervjuperson 5] 

 
Andra deltagare upplever istället att den upplevda stressen leder till uppskjutna raster. Detta 
menar intervjuperson 2 när hen berättar “Det händer att vi får skjuta på rasterna. För ibland har 
man ett verktyg som tar lång tid, exempelvis när man kör in ett nytt jobb. Då kan man inte 
släppa iväg maskinen hur som helst. Då får man ibland tumma på rasterna.”. Intervjuperson 8 
har liknande upplevelser som intervjuperson 2 då hen uppger “Jag får ofta förskjuta raster. Det 
är ofta som man inte får rast vid nio och två, det händer ofta. Beror mest på att lastbilar som 
måste komma in genom grindarna ofta ringer mig när jag har rast så då får jag springa iväg 
och ta emot dem med”. Med hens uttalande ser vi att mobiltelefonen är en anledning till 
avbrotten som sker i arbetet, något som Stich, et al. (2018) diskuterat i sin undersökning. 
 
Den upplevda stressen som de höga arbetskraven leder till kan vi summera med deltagarnas 
upplevelse kring deras tjänster. De upplever att deras arbetsuppgifter idag är mer än en 
heltidstjänst. Vi ser att deltagarnas arbetsuppgifter påverkar deras höga arbetsbelastning som 
enligt arbetsmiljöverket kan leda till ohälsa (AFS 2015:4, s 8 ff). Intervjuperson 3 berättar om 
arbetsuppgifterna när vi under intervjun diskuterade omorganiseringarna som genomförts på 
grund av att fabriken bytt ägare flera gånger under de senaste åren. Hen menar att det vid varje 
byte sagts upp personal trots att arbetsuppgifterna inte försvunnit. Hen menar således att de 
som fortfarande hade sin anställning fick fler arbetsuppgifter. Det som intervjuperson 3 
berättar om menar Eriksson och Larsson (2009, s 144) bidrar till högre arbetskrav som i sin tur 
ökar den upplevda stressen. 
 
Vi ser att det höga arbetstempot och den upplevda stressen även bidrar till arbetstagarnas 
möjlighet att påverka arbetets upplägg. Av det empiriska materialet kan vi se att arbetstagarna 
inte kan påverka upplägget då det styrs av vilka ordrar som finns i fabriken och när de ska 
levereras till kund. Det låga inflytandet leder till minskad egenkontroll för de anställda enligt 
Eriksson & Larsson (2009, s 144) då deltagarna måste “rätta sig” efter körschemat. 
 
Vi ser att arbetstempot leder till ett visst krav på kreativitet hos de kollektivanställda. På grund 
av tidsbristen måste intervjupersonerna lösa olika problem som uppstår i arbetet på ett snabbt 
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sätt samtidigt som arbetet utförs korrekt. Intervjuperson 3 beskriver kravet “jag får använda 
huvudet och jag får klura. Jag får liksom använda min kreativitet”. Med kreativiteten ser vi att 
deltagarna måste vara yrkeskunniga då deltagarna menar arbetet måste utföras korrekt trots 
tidsbristen. Vi ser även att de små marginalerna som deltagarna menar finns i arbetet kräver att 
de är yrkeskunniga. Intervjuperson 6 beskriver precisionen genom att berätta “Arbetet är 
mycket speciellt och handlar om hundradelar. Vi måste hålla oss inom ett hårstrås marginal, 
ja, eller ett halvt hårstrå egentligen“.  
 
Med det som redogjorts ovan kan vi utifrån krav/kontroll/stöd-modellen (Eriksson & Larsson 
2009, s 144 f) konstatera att arbetskraven upplevs höga av deltagarna. Främst på grund av 
deras upplevelser kring arbetsbelastningen, de fysiska ansträngningarna, arbetstempot och den 
upplevda stressen. Det empiriska materialet som redogörs ovan visar att deltagarnas 
egenkontroll upplevs vara låg. Detta då de, trots användningen av sina kunskaper, upplever att 
de inte kan kontrollera varken arbetstakten eller arbetets upplägg. Med deltagarnas upplevelser 
av de höga arbetskraven och låga egenkontrollen anser vi att deltagarna befinner sig i 
“högstressarbetena” i krav/kontroll/stöd-modellen (Eriksson & Larsson 2009, s 144 f). 
 

4.1.3 Rapportering av arbetsmiljö 

Arbetstagarna ska utifrån den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4, s 10) ges 
möjlighet att rapportera om det upplevda höga arbetskravet till sin närmaste chef och 
ledningen. Arbetsmiljöverket skriver i föreskriften om den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön (AFS 2015:4, s 8 ff) att detta bäst görs genom en kontinuerlig dialog mellan 
medarbetaren och dennes chef. Ledningen på företaget menar att rapporteringen idag sker 
genom årliga medarbetardialoger samt genom olycks- och tillbudsrapporter. Vid 
intervjutillfället med representanten från ledningen berättar hen att arbetstagarna rapporterar 
om allt som händer inom arbetsmiljön, vilket ledningen menar är positivt. Intervjuperson 2 
berättar även om rapporterna genom att konstatera att hen rapporterar alla olyckor och 
händelserna som kunde lett till olycka eller skada. Hur företaget agerar utifrån rapporterna har 
vi inte information om. Vi anser dock att rapporterna är ett bra tillvägagångssätt för att 
kartlägga riskerna i arbetsmiljön, vilket Blekemo och Gurmu (2018, s 25) menar är syftet med 
kartläggningsarbetet. 
 
Det andra verktyget som ledningen säger att de använder och som gör att både arbetsgivaren 
och arbetstagaren kan förbättra arbetsmiljön enligt arbetsmiljöverket (AFS 2001:1, s 13) är, 
som nämnts ovan, medarbetardialog. Ledningen har arbetat fram ett dokument med 
anvisningar och formulär som ska användas inför och under en medarbetardialog. Dialogen 
har bland annat som syfte att diskutera arbetsmiljöfrågor utifrån ett individperspektiv. 
Dialogen är således en viktig del för att arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete ska 
fungera, förbättras och utvecklas (AFS 2001:1, s 13). I dokumentationen framgår att dialogen 
ska genomföras en gång per år mellan medarbetare och hens närmaste chef.  Vi ser verktyget 
som en god idé och att dokumentet är välarbetat vilket förenklar för de inblandade när 
dialogen ska äga rum. Vi anser att dialogen är ett bra verktyg för att samtala om andra delar än 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel utförandet av arbetet och arbetsbelastningen. 
En av deltagarna berättar dock att medarbetardialogerna inte genomförs idag. Hen berättar: 
 

Medarbetarsamtal förekommer inte längre, och det var ett tag sen som jag var 
på ett med. Jag saknar de där samtalen. Jag känner att jag inte får fram mina 
tankar eller budskap på samma sätt som jag fick när de gjordes. Det här är 



27 
 

säkert en av anledningarna till att fler än jag mår dåligt idag. … Jag känner 
mig inte sedd eller lyssnad på. 
[intervjuperson 3] 

 
Vi anser att arbetsgivaren bör återinföra medarbetardialogen på arbetsplatsen då vi tror att det 
är en lösning på problematiken som finns idag. Vi menar att arbetsgivaren främst skulle få 
reda på mer om problematiken i arbetsmiljön och de kollektivanställdas mående om dialogen 
genomfördes. Vi ser att medarbetardialogen även skulle bidra till förbättringar i 
kommunikationen och relationerna på arbetsplatsen samtidigt som strukturen på arbetsplatsen 
skulle bli bättre. Strukturen skulle förbättras om arbetsgivaren, med hjälp av dialogerna, fick 
reda på vad de behöver arbeta med och åtgärda inom arbetsmiljön.  
 

4.2 Kommunikation på arbetsplatsen 

Barnard (1938, 1968 refererad i Heide, et al. 2012, s 23) samt Jacobsen och Thorsvik (2002, s 
339) konstaterar att kommunikation är en förutsättning för att organisationer ska existera och 
fungera på ett framgångsrikt sätt. Utifrån deras konstaterande har vi valt att undersöka 
kommunikationen inom företaget. Utifrån författarnas resonemang misstänkte vi inför 
intervjutillfällena att kommunikationen var en av orsakerna till problematiken. Våra 
misstankar besvarades senare med det empiriska materialet som samlats in. Det har 
framkommit i det empiriska materialet att vissa av deltagarna inte får ta del av viktig 
information. Detta menar intervjuperson 5 då hen berättar “Jag får inte tillräckligt med 
information idag. Behöver jag information måste jag söka efter den“. En annan intervjuperson 
har samma upplevelse då hen konstaterar att kommunikationen inte fungerar genom att 
berätta: 
 

Kommunikationen fungerar inte alls. Vi får inte den informationen som vi 
behöver. [paus] Och de här morgonmötena, de ger ingenting. Jag förstår inte 
varför folk ska gå dit. Mig veterligen sägs inget nyttigt där, och det som sägs 
kommer inte heller ut till oss andra. 
[intervjuperson 1] 

 
Med det empiriska materialet kan vi utläsa tre huvudsakliga delar som orsakar 
kommunikationsproblemen. Vi anser att orsakerna, utöver medarbetardialogerna som lyfts 
ovan, främst handlar om två olika verktyg som ledningen menar ska underlätta och förbättra 
kommunikationen. Verktygen är två olika kommunikationssätt som införts. Det första, 
teamkoordinatorer, är verbal kommunikation medan det andra, intranätet, är skriftlig 
kommunikation. Den skriftliga kommunikationen benämner vi nedan som digital 
kommunikation då det är den benämningen intervjupersonerna använder. Utöver verktygen ser 
vi att det finns kommunikationsproblem då personerna i företaget inte lyssnar på varandra. 
 

4.2.1 Teamkoordinator som verktyg 

De morgonmöten som intervjuperson 1 nämner i ovanstående citat är ett möte som enligt 
deltagarna sker varje morgon med produktionschefen och de kollektivanställda som fått 
uppdraget som teamkoordinator. Av det empiriska materialet ser vi att det här uppdraget 
innebär att ta del av information om det dagliga arbetet från ledningen som sedan ska delges 
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arbetsgruppen som teamkoordinatorn ingår i. En av deltagarna som är teamkoordinator 
berättar följande: 
 

Jag som teamkoordinator ska ta information från ledningen och förse mina 
gubbar med informationen om arbetet. Jag är min chefs högra hand helt 
enkelt. … Jag är en mellanhand i informationsflödet. Jag skulle nog säga att 
jag ser mig som dirigenten mellan ledningen och min arbetsgrupp. 
[intervjuperson 7] 

 
Representanten från ledningen menar dock att uppdraget som teamkoordinator innebär mer 
än att bara delge information till arbetsgruppen. Hen berättar att ledningen har skapat ett 
dokument där koordinatorernas befattning beskrivs. I dokumentet framgår att mötena är till för 
en tvåvägskommunikation där ledningen också får ta del av betydande information. Det 
framgår även att den som har uppdraget ska bidra med och återge information, rapportera 
olika typer av information till verkstadschefen och arbetsgruppen, bland annat frånvaro, behov 
av övertid och verktyg, samt samordna inom sin grupp och mellan arbetsgrupperna för att 
säkerställa produktivitet och effektivitet. I dokumentet framgår det även att en 
teamkoordinator ansvarar för åtgärder och förbättringsförslag, samtidigt som hen ska stödja 
sin grupp när problem uppstår. Uppdraget menar intervjupersonerna genererar ett litet tillägg 
på lönen.  
 
Med ledningens och deltagarnas skilda uppfattningar om uppdraget ser vi att det finns brister i 
kommunikationen. Vi ser att tillvägagångssättet inte fungerar idag då vi menar att det leder till 
ett kommunikationsproblem mellan ledningen och medarbetarna, vilket Jacobsen och 
Thorsvik (2002, s 339 ff) konstaterar är ett vanligt förekommande problem på arbetsplatser. Vi 
anser dock att uppdraget är ett bra kommunikationsverktyg att använda på arbetsplatsen för 
både ledningen och medarbetarna. Vi anser att verktyget dock behöver implementeras bättre 
och tydliggöras ytterligare för medarbetarna för att det ska fungera. Då vi ser att varken de 
som har uppdraget eller deras kollegor inte förstått hela syftet med uppdraget ser vi att 
kommunikationsverktyget inte heller kan användas på det tänkta sättet. Uppdraget handlar om, 
som dokumentet visar, mycket mer än bara att få information om det dagliga arbetet och dela 
den vidare. Vi anser att kommunikationsproblemen kan reduceras om verktyget börjar 
användas på rätt sätt. 
 
I parternas skilda syn ser vi att de delar en uppfattning, nämligen att information om det 
dagliga arbetet från ledningen ska ges till medarbetarna genom teamkoordinatorerna. De som 
har uppdraget menar att de upplever att kommunikationen inom arbetsgruppen fungerar på 
ett bra sätt. En av deltagarna som har uppdraget berättar: 
 

Jag tycker att jag får tillräckligt med information och jag informerar mina 
gubbar på ett bra sätt. De tycker nog att de får tillräckligt med information. 
Det vet jag förresten för om de undrar över något frågar de mig och har jag 
inte svaret tar jag reda på det. 
[intervjuperson 7] 

 
De som inte har uppdraget berättar att de dock inte upplever att informationsflödet fungerar. 
En av intervjupersonerna som inte har uppdraget beskriver sin upplevelse av 
informationsflödet på följande sätt: 
 

De går på mötena dagligen och ska delge information med oss andra, 
någonting som de aldrig gör. Informationen stannar hos dem som varit på 



29 
 

mötet. … Jag tror att det kan beror på att de inte vet varför de är på mötena, 
de verkar tro att de har någon slags tystnadsplikt för vad som sägs där. … Det 
här kan ju leda till att det blir fel i arbetet, som inte hade hänt om rätt gubbe 
fått rätt information. 
[intervjuperson 3] 

 
En annan person som har samma upplevelse berättar att teamkoordinatorerna verkar tro att 
informationen är hemligstämplad. Hen berättar: 
 

Jag vet inte varför jag inte får information till mig men det verkar som att de 
tror att informationen är hemlig. Det är som en karamell de kan gå runt och 
suga på. Men vad det [informationen] tillför och ger dem? Det har jag ingen 
aning om. För i slutet kommer ändå sanningen fram. 
[intervjuperson 4] 

 
Med de skilda upplevelserna mellan deltagarna ser vi en ojämn fördelning av informationen i 
företaget, något som Jacobsen och Thorsvik (2002, s 339 ff) kallar informationsassymmetri. 
Vi ser den ojämna fördelningen på grund av tystnadsplikten som intervjuperson 3 beskriver. 
Hade teamkoordinatorerna informerat på ett framgångsrikt sätt anser vi att deras kollegors 
upplevelser sett annorlunda ut. Vi ser att informationsasymmetrin kan orsakas av ett 
opportunistiskt beteende (Jacobsen och Thorsvik 2002, s 339 ff) hos teamkoordinatorerna. Vi 
misstänker detta utifrån karamellen som intervjuperson 4 talar om ovan. Vi ser dock inte vilka 
fördelar som informationen kan ge teamkoordinatorerna men vi tror att det indirekt kan vara 
kopplat till den hierarki som vi ser mellan medarbetarna, och som vi kommer att behandla 
längre ner i kapitlet. Vi kan även koppla uppdraget till intervjupersonernas upplevelse om att 
ledningen inte lyssnar på informationen från medarbetarna.  
 

4.2.2 Digital kommunikation som verktyg 

Utöver kommunikationen genom teamkoordinatorerna berättar representanten från ledningen 
att företaget använder digitala medel som kommunikationskanal. De digitala medlen menar 
Nilsson och Waldemarsson (2005, s 344) är en form av skriftlig information. 
Kommunikationen menar ledningen sker främst genom intranätet som finns på 
personaldatorerna. De menar att intranätet och den digitala kommunikationen är 
informationskanalen som i huvudsak ska användas inom företaget. Enligt dem är det via 
digital kommunikation som viktig och uppdaterad information delges med alla på företaget. 
De menar att anledningen till att kommunikationen via intranätet främst ska användas är på 
grund av att samhället idag är digitaliserat. Ledningen uppger att de föredrar de digitala 
medlen för att följa samhällets utveckling. Det empiriska materialet visar dock att den digitala 
kommunikationen bidrar till avbrotten som intervjupersonerna berättar att de tvingas göra i 
arbetet, något som Stich, et al. (2018) styrker med sin kritik mot digital kommunikation.  
 
På samma sätt som Stich, et al. (2018) kritiserar den digitala informationskanalen kritiserar 
även intervjupersonerna tillvägagångssättet. Deltagarna menar att kanalen inte är tillräckligt 
tillgänglig då det är långt till den närmaste personaldatorn. En av intervjupersonerna berättar 
om tillgängligheten: 
 

Det finns ingen dator vid min maskin som jag kan koppla upp intranätet på. 
Om ordningen i körschemat ändras syns det bara på datorn men jag har inte 
tid att springa till närmsta personaldator hela tiden, då skulle jag aldrig få 
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någonting gjort. Jag har det första körschemat på papper vid maskinen och 
går därför efter det. Jag kan ju inte springa till datorn bara för att se om det 
ändrats. Det skulle bli ett himla spring fram och tillbaka. 
[intervjuperson 1] 

 
Med uttalandet ser vi att placeringen av personaldatorerna är en orsak till att deltagarna inte 
använder kommunikationskanalen. Detta stärker vi med Jacobsen och Thorsviks (2002, s 357) 
konstaterande om att arbetsplatsens utformning har betydelse för kommunikationen. Vi menar 
att datorernas placering påverkar medarbetarnas användning av intranätet och datorn. En 
annan orsak som vi ser till motståndet är den upplevda tidspressen och arbetstempot hos 
deltagarna som reglerar de höga arbetskraven enligt Eriksson & Larsson (2009, s 144). De 
höga arbetskraven som deltagarna upplever ser vi som bidragande till 
kommunikationsproblemen då medarbetarna inte har tid att kommunicera med varandra. Med 
detta ser vi hur arbetsmiljön och kommunikationen till viss del hänger samman.  
 
En annan orsak till motståndet från deltagarna mot den digitala informationskanalen är att de 
inte vet hur intranätet fungerar. Deltagarna menar att de inte vet hur de ska gå tillväga för att 
ta del av informationen och väljer därför att inte använda personaldatorerna. De menar att det 
aldrig genomförts utbildningar eller genomgångar av intranätet. Intervjuperson 7 förklarar 
“Det finns ett intranät men jag vet inte hur det fungerar och därför använder jag det inte. Jag 
har aldrig under min tid här fått information om hur det fungerar”.  
 
Istället för det digitala tillvägagångssättet berättar deltagarna att de vill ta del av information 
genom verbal kommunikation. De menar att den verbala kommunikationen är ett snabbare 
tillvägagångssätt, vilket styrks av Jacobsen & Thorsvik (2002, s 343 f). Deltagarna menar 
samtidigt att de verbala kommunikationssätten är mer lämpad för deras snabba arbetstempo. 
En av intervjupersonerna berättar: 
 

Den enklaste vägen är att få den [informationen] muntligt. Det går ju i 
pappersform också men eftersom det skiftar så fort idag gäller inte listan som 
man får på morgonen nästa dag. Planeringen ändrar sig under arbetets gång 
och därför behöver vi informationen snabbt. 
[intervjuperson 2] 

 
Deltagarnas påståenden att den verbala kommunikationen är bättre än den digitala styrker 
Jacobsen & Thorsvik (2002, s 344) med sin figur (se figur 3). Figuren visar att det är mer 
framgångsrikt att förmedla viktig och rik information genom verbal kommunikation där 
författarna ser fysiska samtal som bästa tillvägagångssättet. Detta menar författarna främst för 
att mottagaren får informationen direkt och för att sändaren får direkta svar om budskapet 
framgått. Med detta ser vi att Jacobsen och Thorsvik (2002, s 344) menar att 
tvåvägskommunikation är bättre än envägskommunikation. Utifrån författarnas konstaterande 
ser vi att ledningen på företaget uppmuntrar medarbetarna att använda envägskommunikation. 
På det viset ser vi att ledningen gör det ännu svårare för medarbetarna att informera uppåt. Vi 
anser att företaget måste använda tvåvägskommunikation för att problematiken ska reduceras. 
 
Även Keyton, et al. (2013) styrker deltagarnas åsikter med sin undersökning. Detta då 
författarna hittade att de mest förekommande kommunikationssätten på arbetsplatser är 
verbala. Vi tror att de verbala kommunikationssätten är de vanligaste för att de, enligt vår 
reflektion ovan, är de bäst lämpade på arbetsplatser. 
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4.2.3 Lyssna 

Ett av de vanligaste kommunikationssätten som togs fram i en undersökning som Keyton, et 
al. (2013) genomförde var att lyssna. Att lyssna beskriver Nilsson och Waldemarson (2005, s 
89 ff) som en av de viktigaste delarna av kommunikationen på en arbetsplats. Deltagarna 
menar att de inte blir lyssnade på men det empiriska materialet visar att deltagarna inte heller 
lyssnar på ledningen eller sina kollegor. Vi ser bristerna i lyssnandet som ännu en orsak till 
kommunikationsproblemen. Intervjuperson 3 konstaterar att ingen lyssnar på hen när hen 
säger “ingen hör mig, ingen ser mig, ingen bryr sig om just mig”. Intervjuperson 1 upplever 
det samma och berättar “Ingen lyssnar på oss i produktionen. Jag antar att det beror på att de 
på kontoret och de över mig har för mycket att göra. När ingen lyssnar får jag heller inte den 
respons jag önskar”. 
 
Vi anser att bristerna i lyssnandet på arbetsplatsen bidrar till att medarbetarnas begriplighet 
minskar (Antonovsky 2005, s 44). Antonovsky menar att medarbetarna inte kan förstå olika 
situationer som uppstår i arbetet om de inte får den information som de behöver och inte heller 
känner att någon lyssnar på dem.  Den låga begripligheten hos medarbetarna minskar även 
deras förmåga att hantera oförutsedda situationer enligt Antonovsky (2005, s 45). Detta då han 
menar att en person måste förstå för att hantera. Antonovskys konstaterande ser vi på den här 
arbetsplatsen då vi upplever att deltagarna inte vet vad de ska göra när de inte förstår. 
 

4.3 Relationer på arbetsplatsen 

Vi ser med hjälp av det empiriska materialet tre olika typer av relationer. Typerna beror på 
vem eller vilka relationen är mellan. Typerna som vi ser är mellan ledningen och medarbetare, 
mellan olika arbetsgrupper samt mellan de närmaste medarbetarna.  
  

4.3.1 Relationen mellan ledning och medarbetare 

Det empiriska materialet visar att medarbetarna upplever relationen mellan ledningen och den 
enskilda medarbetaren som bra, vilket Eriksson och Larsson (2009, s 144 ff) menar stärker 
det emotionella sociala stödet. Deltagarna menar att de upplever att ledningen respekterar 
medarbetarna, både som individ och i deras yrkesroll, vilket är viktigt enligt Härenstam (2010, 
s 7) för individernas hälsa. En av intervjupersonerna upplever att relationen mellan hen och 
ledningen fungerar bra. Hen berättar: 
 

Jag skulle säga att min relation är bra till både min chef och ledningen. Även 
om de har ett tufft och hårt jobb framför sig tycker jag att de jobbar åt rätt 
håll. Jag ser att det blir bättre hela tiden även om det är långt kvar. De jobbar 
mycket med vi-känslan på företaget och att samarbetet ska förbättras, vilket 
jag uppskattar. 
[intervjuperson 8] 

 
Med intervjuperson 8:s uttalande ser vi att det finns deltagare som tror på ledningens arbete 
och att deltagarna litar på att ledningen arbetar på ett sätt som är bäst både för företaget och 
medarbetarna som individer. Vi anser att det är viktigt att belysa att relationen ändå kan 
förbättras. Vi anser detta då det finns intervjupersoner som menar att ledningen inte lyssnar på 
dem och att relationen därför inte är “på topp”. Detta styrker vi med hjälp av intervjuperson 3 
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när hen konstaterar “Relationen mellan mig och ledningen är inte på topp. Den [relationen] är 
väl helt okej men de lyssnar inte på mig vilket jag börjar ledsna på. Jag försöker göra min röst 
hörd men ingenting händer”. 
 
Trots att vi ser relationen som bra visar intervjumaterialet att deltagarna saknar det sociala 
stödet, som enligt Johnson (1986, 1991 refererad i Eriksson & Larsson 2009, s 144) och 
Nordin (2010, s 46) påverkar individens mående och hälsa. I intervjumaterialet ser vi att det 
värderande sociala stödet är lågt då deltagarna uppger att de inte får positiv feedback av 
ledningen eller sin närmaste chef i den utsträckning som de önskar. Det låga värderande 
sociala stödet styrker vi med hjälp av intervjuperson 2 som berättar “Uppmuntran från 
ledningen och min chef är nog som på alla arbetsplatser, inte obefintlig men sporadisk. Den 
negativa kritiken brukar komma fort men den positiva kritiken sitter långt inne. Den [positiv 
kritik] tar väldigt lång tid att få fram”. Det låga sociala stödet som vi ser från ledningen beror 
även på det instrumentella stödet som Eriksson & Larsson (2009, s 144 ff) menar handlar om 
samarbetet på arbetsplatsen. Vi anser att samarbetet mellan ledningen och medarbetarna 
brister då intervjupersonerna berättar att kommunikationen mellan de två parterna inte 
fungerar.  
 

4.3.2 Relationen mellan arbetsgrupperna 

Intervjumaterialet visar att relationerna mellan arbetsgrupperna inte är helt bra. Deltagarna 
menar att grupperna interagerar endast när arbetet kräver och inte samarbetar mer än 
nödvändigt. Deltagarnas upplevelser ser vi tydligast genom de olika lunchrummen som vi såg 
under observationen. Högre upp i analysen har vi kommenterat lunchutrymmena och att det 
beror på den “skitiga” miljön. En av deltagarna menar dock att det finns ytterligare en 
anledning till varför det finns flera lunchutrymmen:  
 

Jag skulle inte vilja sitta och äta lunch i det stora gemensamma lunchrummet. 
Vi vill sitta för oss själva. De andra grupperna snackar så mycket skit och 
kacklar hela tiden. Jag orkar inte med deras gnäll. Ibland känns det som att 
man bara vill hålla för öronen när jag är med folk från andra grupper. Jag har 
det bra där vi sitter. 
[intervjuperson 7] 

 
Intervjuperson 8 har samma upplevelse då hen menar “Vi har ett eget fikabord. Jag tycker att 
det blir mysigt så. Vi kommer närmre varandra i gruppen då”. Vi ser att relationen mellan 
grupperna är anledningen till att lunchutrymmena skapats.  
 
Med de dåliga relationerna menar deltagarna att det förekommer “tjafs” på arbetsplatsen. 
Detta berättar intervjuperson 5 genom att konstatera “Det är ett jävla tjafs hela tiden. Folk gör 
ingenting. Det kan handla om allt mellan att folk inte vill sopa golvet till någon som inte gör 
sitt jobb ordentligt”. Även intervjuperson 3 kommenterar “Det här med att personalen nu 
börjar gnabba mot varandra. Nu är vi fiender också och ibland ger man utlopp för det”. Vi ser 
att “tjafset” är en konflikt som beror på den upplevda stressen som vi redogör för i området 
arbetsmiljön (se 4.1). Vi anser detta då stress är en vanlig orsak till konflikter enligt Nilsson 
och Waldemarson (2005, s 110). Vi tror att konflikten inte hade varit lika stor om deltagarna 
inte upplevt tidspressen eller haft många arbetsuppgifter. Konflikten kan vi således koppla till 
deltagarnas upplevelser om höga arbetskrav. Det upplevda “tjafset” tror vi även beror på att 
deltagarna upplevt flera osäkra perioder. Vi tror detta då Nilsson och Waldemarson (2005, s 
110) menar att omorganiseringar och höga krav i arbetet kan orsaka konflikter på 
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arbetsplatsen. Arbetskraven har vi diskuterat högre upp i kapitlet där vi kom fram till att 
deltagarna upplever höga arbetskrav. De omorganisationer som har följt vid ägarbyten ser vi 
som en bidragande orsak till de osäkra perioderna som Nilsson och Waldemarsson (2005, s 
110) diskuterar. I intervjumaterialet framkommer det inte tydligt att omorganisationerna kan 
vara en orsak till problematiken, men det framgår att det bidrar till osäkerhet. Med 
osäkerheten kan vi därför konstatera att vi ser ett samband mellan problematiken och alla 
omorganisationer som genomförts. 
 
Med konflikterna och de bristfälliga relationerna mellan arbetsgrupperna ser vi det sociala 
stödet mellan kollegorna på gruppnivå som lågt. Vi drar den slutsatsen, utifrån Eriksson och 
Larssons (2009, s 144 ff) tredelade definition av begreppet, då deltagarna menar att de inte 
känner sig omtyckta av andra grupper som de inte får positiv feedback från. De menar att 
samarbetet fungerar i den utsträckning som det behövs. Av detta utläser vi dock att samarbetet 
kan bli bättre och att samarbetet endast fungerar på ett sätt att arbetet blir genomfört, men inte 
mycket mer.  
 

4.3.3 Relationen mellan de närmaste medarbetarna 

Den tredje relationstypen som vi ser på arbetsplatsen är mellan kollegorna som arbetar inom 
samma arbetsgrupp, det vill säga mellan svetsarna, mellan svarvarna och så vidare. Vi ser i det 
empiriska materialet att intervjupersonerna upplever relationerna som de bästa relationerna 
på arbetsplatsen. Deltagarna menar även att relationerna med de närmsta kollegorna är 
anledningen till att de fortfarande är kvar på arbetsplatsen. En av deltagarna konstaterar: 
 

Det är mina närmsta kollegor som gör att jobbet är roligt. Det är egentligen 
de som gör att man är kvar, och det skulle nog många andra också säga. Vi 
har ju haft många tuffa perioder med varsel och så, så man har ju haft många 
tillfällen att söka till något annat som faktiskt fungerar. Det är nog därför som 
jag är så säker på att det är kollegorna som gör att jag är kvar här. Med dem 
spelar det ingen roll vad jag gör för jobb. 
[intervjuperson 8] 

 
Även intervjuperson 7 berättar om sin relation med sina närmaste kollegor “Nu är den på topp, 
vi är ett jädra bra gäng. … Vi har en kamratskap som är väldigt bra och är en tight grupp. Alla 
är glada i varandra, ingen hatar någon. Vi har jättekul ihop och kan skoja om allt”.  Med 
deltagarnas känsla av att de är uppskattade och omtyckta av de närmaste kollegorna ser vi, 
utifrån Eriksson och Larssons (2009, s 144 ff) mening, det emotionella sociala stödet som 
högt. De goda relationerna som deltagarna vittnar om kan vi även koppla till Hansons (2004, s 
125) definition av en persons upplevda meningsfullhet. Hanson menar att de goda relationerna 
leder till ökad meningsfullhet hos en person då hen ser mening med att gå till jobbet. Att 
relationerna är anledningen till att deltagarna ser sitt arbete som meningsfullt ser vi utifrån 
intervjuperson 8:s uttalande. 
 
Av intervjumaterialet framgår dock att relationerna inte är bra i alla arbetsgrupper. 
Deltagarna berättar om en av arbetsgrupperna där det förekommer konflikter. Vi har dock 
endast fått ta del av rykten då ingen av intervjupersonerna berättar att det är dålig stämning i 
deras grupp. En av deltagarna som hört ryktena och sett en del av konflikterna berättar: 
 

I en av grupperna lägger de sig i varandras arbete och hur kollegan har det. 
Det är inte till det positiva utan snarare det negativa. De stör sig på att folk 
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gör på ett visst sätt eller att någon annan har enklare eller bättre 
arbetsuppgifter. Det handlar även om vem som tjänar mest. Löneskillnaderna 
är en väldigt känslig fråga. De kan även störa sig på andra grupper, till och 
med tjänstemännen, men jag upplever att det är värst inom gruppen. De 
klankar ner och hackar på varandra. … Jag skulle tippa på att det beror på 
dålig planering och att allt hela tiden är bråttom. De har inte anpassat sig och 
förstår inte att det är nya tider. Det är inte som förr att man kan stå i samma 
ruta hela dagen utan arbetet innebär avbrott. 
[intervjuperson 8] 

 
En annan deltagare berättar om ryktena: 
 

Problemet ligger i att många har jobbat här lite för länge. De gamla rävarna 
tror att de alltid vet bäst bara för att de har en lång anställning [på 
arbetsplatsen trots olika arbetsgivare] och med det vill de hela tiden hävda 
sig. Det blir som en tävling inom gruppen. Man kan helt enkelt säga att det 
finns en konkurrens mellan dem. … Arbetsuppgifterna har även betydelse. 
Vissa maskiner är bättre och finare och då har man högre status om man kör 
en av dem. … Det är en ekonomisk avundsjuka inom den här gruppen. … 
Jag har dock inte fått höra det här av gruppen. Det har liksom kommit 
bakvägen. Men det som sägs är att det är en del som mår dåligt. 
[intervjuperson 2] 

 
Trots att ryktena endast innehåller andrahandskunskaper är det värdefull information för vår 
studie och företaget. Vi kan inte konstatera någonting om konflikten eftersom att det endast är 
rykten som vi fått ta del av. Men enligt intervjumaterialet handlar konflikten om en sorts 
hierarki. Hierarkin kan förklaras med hjälp av Nilsson och Waldemarsons (2005, s 110) 
uttalande om konflikter som beror på avundsjuka och konkurrens. Konflikterna inom 
arbetsguppen handlar enligt intervjumaterialet mer konkret handlar om, likt det som 
intervjuperson 2 konstaterar, löneskillnader, olika arbetsuppgifter och längden på 
anställningen på arbetsplatsen. Med intervjuperson 8:s konstaterande att de kollektivanställda i 
den omtalade gruppen “klankar ner och hackar på varandra” kan vi misstänka att kränkande 
särbehandling utifrån arbetsmiljöverkets (AFS 2015:4, s 6) definition förekommer inom 
gruppen. 
 
Om vi väljer att bortse från gruppen där konflikten pågår ser vi att relationen mellan de 
närmaste kollegorna är bra. Vi ser i intervjumaterialet att deltagarna upplever att det sociala 
stödet från de närmaste kollegorna är högt. Detta på grund av det emotionella sociala stöd som 
vi konstaterat tidigare, men även på grund av det värderande- och det instrumentella sociala 
stödet. Vi ser detta utifrån Erikssons och Larssons (2009, s 144 ff) definition då deltagarna 
upplever att de inom gruppen stöttar varandra och ger positiv feedback samtidigt som de 
menar att de har ett bra samarbete. Det empiriska materialet visar att det sociala stödet, från de 
närmaste kollegorna, fungerar som en buffert mot de höga arbetskraven och den låga 
egenkontrollen på samma sätt som Nordin (2010, s 46) beskriver. 
 
Med de tre olika typerna av relationer som vi diskuterat ser vi att det sociala stödet på 
arbetsplatsen upplevs som lågt av deltagarna. Med det låga stödet menar Johnson (1986, 1991 
refererad i Eriksson & Larsson 2009, s 144) att deltagarna hamnar i ett isolerat arbete utifrån 
den vidareutvecklade krav/kontroll/stöd-modellen. Med det höga arbetskravet och den låga 
egenkontrollen som deltagarna vittnar om kan vi utläsa att deltagarna befinner sig vid de 
högstress-isolerade arbetstyperna. Med detta kan vi konstatera, utifrån Erikssons och Larssons 
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(2009, s 144 ff) redogörelse för modellen, att deltagarna befinner sig vid de arbetstyperna där 
risken för ohälsa är som störst. 
 

4.4. Arbetsprocessen i produktionen 

Vid intervjutillfällena framgick det av deltagarna att de inte förstår eller ser hur 
arbetsprocessen fungerar, något som påverkar medarbetarnas begriplighet enligt Hanson 
(2004, s 121). Deltagarna menar att arbetsprocessen, med arbetsmiljön på arbetsplatsen, är 
rörig och att det inte ser någon röd tråd. De menar att de inte ser vad som händer från det att 
ett jobb anländer till fabriken till dess att det skickas iväg till kund. En av intervjupersonerna 
berättar hur hen från sin första arbetsdag inte sett hur arbetsprocessen fungerar: 
 

Min första tanke när jag klev in genom dörren som nyanställd var hur de 
överhuvudtaget kunde producera någonting här. För det finns inte någon röd 
tråd genom någonting. Det finns liksom ingen, jag saknar det där… [paus] Ja, 
vad ska man säga? Delmål, mål och färdig produkt, det saknas en röd tråd 
från början till slut. 
[intervjuperson 3] 

 
Även intervjuperson 4 saknar den röda tråden “Jag ser inte hur processen fungerar i någon del 
av arbetet, varken i kvalitét eller arbetet i stort. Alla jobbar med sitt utan att se vad andra gör.” 
De två deltagarnas uttalanden om arbetsprocessen minskar deras begriplighet ytterligare 
tillsammans med kommunikationen som vi diskuterat ovan. Detta då Hanson (2004, s 121) 
menar att en person måste förstå arbetsprocessen för att begripa helheten i arbetet. 
 
Varför deltagarnana inte förstår eller ser en röd tråd i arbetsprocessen vet vi inte säkert. Men 
utifrån materialet framgår det att de tre orsakerna arbetsmiljö, kommunikation och relationer 
kan bidra till den här upplevelsen. Vi kan koppla arbetsmiljön till deltagarnas upplevelse om 
arbetsprocessen på grund av den upplevda röran på arbetsplatsen och den bristfälliga 
kommunikationen samtidigt som vi kan koppla dem till de bristande relationerna mellan 
grupperna. Med detta kan vi konstatera att orsakerna som vi hittar på ett eller annat sätt 
hänger samman. Utöver områdena ser vi att arbetsprocessen orsakar bristerna i strukturen. Vi 
menar att strukturen på arbetsplatsen hade varit bättre om deltagarna förstod och såg 
arbetsprocessen. Det här problemet kan arbetsgivaren reducera med hjälp av 
medarbetardialogerna (se kapitel 4.1.3). Med dialogerna kan medarbetaren och hens chef 
tillsammans går igenom de fem punkterna som behandlar den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön som arbetsmiljöverket tagit fram (AFS 2015:4, s 9) 
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5. Sammanfattande diskussion 
 

Det avslutande kapitlet är indelat i två delar. I den första delen svarar vi på syftet och 
frågeställningarna. I den andra delen lyfter vi vilka styrkor och svagheter som studien har. Vi 
berättar även vad vi hade förändrat i arbetet om vi genomfört studien igen. Slutligen ger vi 
förslag för vidare undersökning för företaget.  

 
 

5.1 Slutsatser 

5.1.1 Hur upplever de kollektivanställda den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön på arbetsplatsen? 

Med det empiriska materialet har vi funnit att deltagarna har negativa upplevelser om den 
fysiska arbetsmiljön. De menar att arbetsplatsen är smutsig, stökig och rörig. Detta då de 
berättar att medarbetarna inte städar eller håller ordning i verkstaden i den utsträckning som 
behövs. Den upplevda rörigheten beror på att material, verktyg och maskiner som inte längre 
används finns överallt i verkstaden. Deltagarna menar att de saknar en struktur inom den 
fysiska arbetsmiljön. Vi anser att deltagarna med sina kollegor dock har ansvar och 
skyldigheter inom arbetsmiljön som de inte är medvetna om. Det handlar främst om deras 
skyldighet att främja en god fysisk arbetsmiljö. Deras upplevelser kan ändras om de blir 
medvetna om detta. Vi menar med detta att arbetsgivaren måste uppmärksamma 
medarbetarna för deras ansvar och skyldigheter som arbetstagarna har i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Vi ser även att deltagarna upplever den fysiska arbetsmiljön som fysisk ansträngande och 
påfrestande. Deltagarna menar att det är på grund av de tunga lyften som arbetet innefattar. Vi 
har sett att upplevelserna om ansträngningarna och påfrestningarna skiljer sig beroende på 
deltagarnas ålder. De äldre menar att kroppen inte orkar arbetet på samma sätt som förr 
medan de yngre endast konstaterar att arbetet är tungt vid vissa delar men att det inte är något 
som bekymrar dem.  
 
Även den psykosociala arbetsmiljön har deltagarna negativa upplevelser om. Av deltagarnas 
konstateranden ser vi att de upplever höga arbetskrav och låg egenkontroll. Detta ser vi på 
grund av deltagarnas upplevda stress som ständigt varit en del i samtalsämnet under alla åtta 
intervjuer. Vi ser att den upplevda stressen uppstår på grund av tidspress och hög 
arbetsbelastning samtidigt som deltagarna har lågt inflytande vad gäller arbetstakten och 
arbetets upplägg. Av intervjupersonernas upplevelser kan vi även utläsa att den dåliga 
psykosociala arbetsmiljön har sin grund i dålig struktur inom företaget och kommunikation 
som brister och inte fungerar. Medarbetarna ser vi även i de högstress-isolerade arbetstyperna 
i krav/kontroll/stöd-modellen (Eriksson och Larsson 2009, s 144 ff). Med modellen kan vi 
utläsa hög risk för ohälsa på arbetsplatsen.  
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5.1.2 Hur fungerar kommunikationen på arbetsplatsen? 

Det empiriska materialet visar att det finns stora brister och problem i kommunikationen på 
arbetsplatsen idag. Detta bland annat då ledningen förespråkar envägskommunikation men 
även för att medarbetarna upplever att deras röster inte blir hörda. Vi ser att kommunikationen 
brister som följd av att medarbetardialogerna inte genomförs samtidigt som teamkoordinator-
uppdraget missförståtts och används på fel sätt. Med detta ser vi att kommunikationen 
påverkar medarbetarna negativt då deltagarna menar att de inte får information om det dagliga 
arbetet eller inte vet hur de ska nå fram till ledningen eller den närmaste chefen med sin 
information. 
 
Vi ser att kommunikationsproblemen även påverkar deltagarnas avsaknad av struktur och en 
röd tråd i arbetsprocessen. Vi anser att strukturen aldrig kommer förbättras eller tydliggöras 
om kommunikationen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Detta då en fungerande 
kommunikation bidrar till en fungerande struktur. 
 
Även deltagarnas relationer som vi diskuterat i tidigare kapitel påverkas av 
kommunikationsproblemen. Vi ser med hjälp av den teoretiska referensramen 
att kommunikation är en förutsättning för samspelet mellan människor (Barnard 1938, 1968 
refererad i Heide, et al. 2012, s 23). Med kommunikationsproblemen försämras relationerna 
på arbetsplatsen. Vi ser att individerna på arbetsplatsen måste kunna förmedla information, 
upplevelser och känslor för att relationerna ska fungera.  
 

5.1.3 Vad är det som orsakar problematiken på arbetsplatsen? 

Vi har i studien sett fyra områden som orsakar problematiken på arbetsplatsen. Det handlar 
främst om arbetsmiljö, kommunikation, relationer och arbetsprocessen. Vi har tagit fram 
områdena som huvudområden då det finns flera orsaker inom varje del. Inom arbetsmiljön är 
det främst upplevd stress, röra och fysiska påfrestning hos deltagarna som orsakar 
problematiken. 
 
Inom området kommunikation handlar problematiken om att varken ledningen eller 
medarbetarna ges möjlighet att delge information. Vi ser att det beror på att parterna inte 
lyssnar på varandra samtidigt som de framtagna verktygen, medarbetardialogerna och 
teamkoordinatorerna, inte fungerar.  
 
I det tredje området, relationer, ser vi tre olika typer av relationer där det är två av typerna 
som brister. Det är relationen mellan ledningen och medarbetare samt relationen mellan 
arbetsgrupperna. Vi ser att relationerna brister på grund av den bristfälliga kommunikationen. 
Inom den tredje relationen som är relationen mellan de närmaste kollegorna brister 
kommunikationen i en av arbetsgrupperna och är en orsak till problematiken för medarbetarna 
som befinner sig i gruppen. Vi har tidigare dragit slutsatsen att vi inte kan konstatera 
förhållandet i gruppen då intervjumaterialet bygger på rykten vid den här delen. Vi vill dock 
lyfta våra misstankar om kränkande särbehandling i arbetsgruppen. I de övriga 
arbetsgrupperna är relationen mellan de närmaste kollegorna mycket bra enligt 
intervjupersonerna. Detta på grund av att det är de närmaste kollegorna som gör att de 
kollektivanställda är kvar på arbetsplatsen.  
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Det fjärde och sista området handlar om deltagarnas upplevelser om arbetsprocessen. De 
menar att de inte ser hur arbetsprocessen fungerar eller ser ut. Vi ser att området är kopplat till 
de två första områdena, arbetsmiljö och kommunikation. Arbetsmiljön tillåter inte deltagarna 
att se arbetsprocessen på grund av röran samtidigt som deltagarna inte heller förstår processen 
då de inte får information om den på grund av kommunikationsproblemen. 
 
Slutligen kan vi konstatera att vi ser flera samband mellan de olika områdena och orsakerna. 
Vi tror att den ena orsaken har bidragit till den andra. Med vår analys och våra upptäckter ser 
vi att problematiken främst har sin grund i företagets struktur och kommunikation. Områdena 
som vi presenterat ovan är sedan orsaker som uppkommit på grund av bristerna inom 
strukturen och kommunikationen. Viktigt att belysa är dock att det som vi tagit fram kan vara 
orsaker till problematiken på arbetsplatsen. Vi kan inte fastställa att problematiken beror på 
det som vi funnit och inte heller att det är de här områdena som orsakar de kollektivanställdas 
upplevda mående.  
 

5.2 Diskussion 

Arbetet med vår kandidatuppsats har varit givande för oss. Detta då vi fått ytterligare 
erfarenhet av hur arbetslivet fungerar genom kontakten med företaget. Vi ser även att studiens 
resultat kommer vara av nytta för företagets framtida arbetsmiljöarbete. I studien har arbetet 
mellan oss som författare fungerat på ett mycket bra sätt. Vi har i samarbetet haft en öppen 
dialog där vi varit öppna med våra svagheter och dragit nytta av varandras styrkor. En styrka 
som vi ser i vår studie är att vi använt flera insamlingstekniker. Med de olika teknikerna har vi 
fått en djupare förståelse för problematiken och därmed lättare kunnat dra slutsatser. 
 
Om vi genomfört studien igen hade vi valt att börja arbeta med metodkapitlet vid ett tidigare 
stadie. Hade vi läst in oss på metoden tidigare hade vi haft mer kunskap att använda i 
genomförandet av intervjuerna. Detta då vi upptäckte att litteraturen som vi använt oss av gav 
tips och exempel på hur vi kan genomföra en intervju på ett bra sätt. Att starta med 
metodkapitlet i ett tidigare stadie hade även minskat stressen som vi upplevde periodvis då det 
var mycket som skulle skrivas ner samtidigt. 
 
Förslag på vidare undersökning 
Med vårt resultat och det empiriska materialet ser vi två olika undersökningar som vi anser är 
av intresse för företaget. Det första handlar om hur de tidigare omorganisationerna och de 
många bytena av ägare påverkat de kollektivanställdas mående och inställning. Den andra 
undersökningen som vi ser som intressant innefattar arbetet som företaget bör börja med efter 
vår studie. Vi ser det som intressant att undersöka hur företaget ska gå vidare för att lösa 
problematiken som idag finns på arbetsplatsen. 
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Bilagor 

 
 
Bilaga 1 - intervjuguide, representant från ledningen 

 Intranätet 
 - Hur används det? 
 - Vad förväntas av medarbetaren? 
 - Hur har ledningen informerat om det? 
 

 Arbetsgruppen med konflikter 
 - Vad vet ledningen? 
 - Vad har hänt? 
 - Hur arbetar ledningen med konflikten? 
 - Vilken grupp är det mer konkret? Har vi intervjuat någon från gruppen? 
 

 Teamkoordinatorer 
 - Vad är syftet? 
 - Hur har ledningen informerat om uppdraget för medarbetarna? 
 - Hur tycker ledningen att verktyget fungerar? 

 
 Kommunikation och information 

 - Vilken kanal ska användas i huvudsak 
 - Hur upplever ledningen att de kommunicerar i företaget idag? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide, de kollektivanställda 
Bakgrund 

 Vi är intresserade av dig, vem är du? 
 Hur länge har du varit anställd här? 

 
Organisationen i stort 

 Var du med i det senaste ägarbytet? 
 - (Om ja) beskriv hur du upplevde den. 

 
 Vad har du för tankar och åsikter om företaget? 

 - Koncern 
 - Kan du påverka beslut som rör hela verksamheten? 
 - Andra fabriker 
 - Din fabrik/arbetsplats  
 

 Anser du att du får den information som du behöver i ditt dagliga arbete? 
 - På vilket sätt får du informationen? 
 - Hur skulle du vilja få information?   

  - Hur delar du med dig av information? 
 

 Hur ser ditt schema ut? 
 - Vilka fördelar ser du i ditt schema? 
 - Vilka nackdelar ser du i ditt schema? 
 - Kan du påverka ditt schema? 
 

 Hur ser en vanlig arbetsdag/arbetspass ut för dig? 
 - Är du tvungen att arbeta över eller dra in på luncher varje vecka? 
 - Är ditt arbete är så stressigt att du minst halva tiden inte hinner tänka på eller 
   prata om något annat än arbete? 
 - Kräver ditt arbete din uppmärksamhet och koncentration nästan hela tiden? 
 - Har du alldeles för mycket att göra på jobbet? 
 - Kräver ditt arbete att du arbetar snabbt? 
 - Får du ofta avbryta dina arbetsuppgifter för att fortsätta senare? 
 - Innehåller ditt arbete många upprepningar? 
 - Kan du själv bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras? 
 - Kan du själv bestämma arbetstakten i ditt arbete? 
 - Har du användning för dina kunskaper i ditt arbete? 

 
 Kräver ditt arbete mycket samarbete med andra? 

 
 Hur upplever du ditt arbete? 

 - Påverkar arbetet din fritid? Varför/Varför inte? Hur? 
 - Kan du själv bestämma om upplägget för ditt arbetet? 
 - Har du möjligheter att lära dig nya saker i ditt arbete? 
 - Kräver ditt arbete att du är kreativ? 

 
 Hur trivs du på din arbetsplats? 

 - Hur mår du på din arbetsplats? 
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Sociala relationer 
 Hur fungerar kommunikationen mellan ledningsgruppen och dig? 

 
 Hur upplever du att kommunikationen mellan ledningsgrupp och din chef fungerar?  

 
 Hur fungerar kommunikationen mellan dig och din chef?  

 - Får du stöd eller uppmuntran från chefer när arbetet känns besvärligt? 
 - Om du hade varit chef, vad hade du gjort som din chef inte gör idag? 
 - Respekterar din chef dig i din yrkesroll? 
 - Respekterar ledningsgruppen dig i din yrkesroll? 
 - Bryr sig din chef om ditt välbefinnande/välmående? 
 - Bryr sig ledningsgruppen till ditt välbefinnande/välmående? 
 - Får du gehör på ditt arbete från din chef och ledningsgrupp? 
 

 Beskriv stämningen mellan dig och dina kollegor. 
 - Vad har ni för jargong i gruppen? 
 - Finns det några normer (oskrivna regler) på arbetsplatsen? Vilka? 
 - Vad har du för roll i gruppen? 
 - Upplever du att dina arbetskamrater bryr sig om dig? 
 - Finns det några konflikter i gruppen? 
 - Får du stöd eller uppmuntran från arbetskamrater när arbetet känns besvärligt? 
 - Hjälps du och dina arbetskamrater åt att få arbetet gjort? 
 - Respekterar dina arbetskamrater dig i din yrkesroll? 
 - Upplever du att du har stort eller litet inflytande i din arbetsgrupp? 
 - Förekommer smeknamn? I så fall hur? 
 - Förekommer kränkning/mobbning? I så fall hur? 

 
Arbetsmiljö 

 Hur ser du på arbetsmiljön på din arbetsplats? 
  - Bra/Dåligt?  
  - Finns det något som kan orsaka sjukdom/skada?  
  - Kräver ditt arbete stor fysisk ansträngning? 

 Hur jobbar ni för att förbättra arbetsmiljön?  
 Hur jobbar du för att förbättra arbetsmiljön? 

 
Avslutning 

 Finns det något mer som du vill att vi ska veta? 
 Avslutningsvis vill vi bara kolla om du känner du till:  

1. vilka arbetsuppgifter du ska utföra? 
2. vilket resultat som ska uppnås med ditt arbete? 
3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur? 
4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla 
arbetsuppgifter som ska utföras? 
5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet? 
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